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SIKERSZToRI

Együttműködés  
az Edutus Főiskolával
Idén új főiskolával bővült a kerület,  
a tatabányai székhelyű Edutus Főiskola a 
bécsi útról a Villányi útra költözött. buda-
pesti tagozatát az Általános Vállalkozási 
Főiskola harmadik emeletén működteti 
szeptembertől, ahol alap- és mester-
szakon kizárólag üzleti képzésekkel várja 
a jelentkezőket.  

Hoffmann Tamás polgármester tárgyalóter-
mében fogadta Jandala Csilla rektorhelyet-
test és az Edutus Főiskola delegációját, hogy 
sort kerítsenek az együttműködési megálla-
podás aláírására. Az intézmény vezetője el-
mondta, átköltözésükkel az volt az elsődleges 
céljuk, hogy bekerüljenek a kerület központi 
vérkeringésébe. – Boldogok vagyunk, hogy 
itt kezdhettük el a tanévet. Hallgatóink iga-
zi campuson tanulhatnak, amely egy pezsgő 
kulturális élettel megáldott, valódi egye-
temváros közepén helyezkedik el. Ennél 
ösztönzőbb és szebb környezetet nem is kí-
vánhatnánk magunknak – adott hangot elége-
dettségének Jandala Csilla. 

A kooperációnak több pillére van, amely je-
len formájában tág keretet ad a jövőbeni le-
hetőségekhez és a partnerség kibővítéséhez. 
A rektorhelyettes hangsúlyozta, mindenképp 
szeretnének részt venni Újbuda lakossági vagy 
szakmai rendezvényein, melyekhez nemcsak 
szakmai tudásukat, de diákjaikat is szívesen 
kölcsönzik hoszteszként. 

A polgármester elmondta, örömmel fogad-
ják az Edutus Főiskolát Újbudán, hiszen ren-
geteg előnye mellett ez azért is üdvözlendő, 
mert a városrészt felértékeli, ha minél több 
felsőoktatási intézményt tudhat határain belül. 
– A kerület mind a hat egyetemével partneri 
viszonyban vagyunk, igazi egyetemi város  
a miénk. A korábbi gyakorlat szerint a főisko-
la profiljába tartozó ügyekben kikérjük majd 
szakvéleményüket, diákjaik pedig gyakorlati 
tudást szerezhetnek az általunk felkínált lehe-
tőségek közül – tájékoztatott a lehetőségekről 
a városvezető. A rektorhelyettes hozzátette,  
a főiskola a jövőben maga is készül rendezvé-
nyekkel, szakmai programokkal, így például 
kutatásokat, elégedettségvizsgálatokat végez 
majd, melyek hasznosak lehetnek a hivatal 
számára.

(T. D.)

Karinthy és Sipos kapta  
a legnagyobb elismerést
a Kerület Napjának legfontosabb és 
egyben záróeseményét, a kitüntetések 
átadását a Flamenco Hotelben tartották 
meg. a díjátadó gálán egyebek mellett 
azokat ünnepelték, akik munkájukkal, 
életművükkel ennek a városrésznek 
az értékeit gyarapították, maradandót 
alkottak a kultúra, az oktatás, a sport, az 
építészet, a közélet területén. 

A megjelentek elsőként a Chameleon Jazz 
Band koncertjét hallgathatták meg, majd Hoff-
mann Tamás polgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket. – Ez a kerület közösségéről szól. 
Célunk, hogy ezek minél inkább összetartóak 
és erősek legyenek. Újbuda egy olyan város-
rész, ahol mindenki megtalálhatja számítását 
– mondta a polgármester, aki köszönetét fejez-
te ki a díjazottaknak, hogy munkásságukkal 
gazdagították Újbuda értékeit.

Az ünnepi beszédet követően Újbuda testvér-
városának, Prága 5. kerületének polgármestere, 
Jiri Vitha szólt az ünneplőkhöz, és elmondta,  
a jövőben tovább kívánják szélesíteni a két 
város kapcsolatát és partneri együttműködé-
sét. Az ünnepségen köszöntötték a kárpátal-
jai Bene község vezetőit is annak alkalmából, 
hogy Újbuda éppen egy éve kötött testvérvárosi 
együttműködési megállapodást a Beregszász 
járáshoz tartozó Bene Község Tanácsával, majd 
a kerület aláírta „A magyar nyelvért” emlékdíj 
alapító szándéknyilatkozatát. Ennek köszönhe-
tően a XI. kerület számos határon túli, magyar 
tanítási nyelvű általános iskolai diákot támogat. 
Újbuda vezetése az évforduló alkalmából sza-
vazatszámláló eszközöket adott át a benei dele-
gációnak, melyek nagyban segítik majd a helyi 
képviselő-testület munkáját.

A díjátadón először a Polgármesteri Dicsé-
reteket osztották ki, majd a kerületi kitünteté-
sek és elismerő címek kihirdetése következett.  
A polgármester Újbuda Díszpolgára címet ado-
mányozott az idén Kossuth-díjjal is jutalmazott 
Karinthy Mártonnak rendezői és írói munkás-
ságáért, kulturális és közéleti tevékenységéért, 
eddigi életművének elismeréseként. 

(Folytatás a 12. oldalon)

Részlegesen megnyit a sportcentrum
A közműszolgáltatókkal történő megegyezés után részle-
gesen megnyit az Újbudai Sportcentrum. Kocsis Sándor, az 
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak 
elmondta, hogy a létesítmény – miután igyekezett rendezni 
az Uniker-Coop Kft. eddig felhalmozott közműtartozásait 
és megegyezésre jutott a szolgáltatókkal – ismét megnyitja 
kapuit. 

– A sportolni vágyók remélhetőleg már decemberben haszná-
latba vehetik a sportcentrum minden részét az étterem kivéte-
lével – fogalmazott Kocsis Sándor. Az igazgató kifejtette, hogy 
valamilyen formában, de rendezni tudták azokat a közműtar-
tozásokat, amelyeket az Uniker-Coop Kft. hagyott hátra, és 

új kapitány a kerület élén
berki antal, a kerület megbízott rendőrka-
pitánya először találkozott hivatalosan  
újbuda polgármesterével.

újbudához került a Citadella
Múlt hétfőn, a Kerület Napján vette birtokba 
újbuda Önkormányzata a Citadellát, megol dó-
dik a tisztázatlan jogi és üzemeltetői helyzet.

Üzleti Klub: Innovációs 
pályázat egyetemistáknak
Folytatódott az önkormányzati rendezvény-
sorozat, ezúttal az ELTE volt a partner
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amelyek eddig akadályozták a sportcentrum rendeltetésszerű 
működését. – Pár nappal ezelőtt megnyitottuk a teniszrészle-
get, amit folyamatosan töltünk fel, utána megnyílik a műfüves 
focipálya is – tette hozzá. A megnyitást követően nagyrészt 
egyesületek fogják használni a létesítményt, de hamarosan, 
remélhetőleg még december folyamán, ismét birtokba veheti 
a nagyközönség is. – A tenisz, a műfüves focipálya, a kondi-
részleg, az aerobikterem, a spinningterem és végül az étterem, 
amelyek folyamatosan válnak hozzáférhetővé, hétről hétre egy-
egy funkcióval bővít majd a létesítmény – mondta az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője.

(D. A.)

Jandala Csilla rektorhelyettes

Karinthy MártonSipos Mihály
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Pénzszállító autóra támadt
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat eljárást a kerületi ren-
dőrkapitányság B. Ádám 35 éves kókai 
lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerint a gyanúsított november 
8-án a kora délelőtti órákban a Bocskai 
út–Fehérvári út kereszteződésénél, majd 
a Kosztolányi Dezső térnél az általa ve-
zetett gépjárművel egy pénzszállító autó 
elé állva azt többször feltartóztatta, majd 
első alkalommal kézzel, azt követően pe-
dig egy fémrúddal a pénzszállító jármű 
szélvédőjére ütött. 
 
Nyomozás  
a szoborrongáló ellen
Nagyobb kárt okozó rongálás bűntett elkö-
vetése miatt ismeretlen tettes ellen indított 
eljárást a XI. kerületi rendőrkapitányság az 
ellen az elkövető ellen, aki november 4-ét 
megelőzően megrongálta a Gellért-hegy 
Jubileumi parkjában felállított, Thar István 
által készített „Budapesti lány” elnevezésű 
bronzszobrot oly módon, hogy annak fejét, 
jobb kezét és lábát lefűrészelte. Az elköve-
tőt keresi a rendőrség.
 
Csaltak a gyógyászati 
segédeszközzel
A kerületi rendőrkapitányság járőrei fogták 
el E. György 34 éves és T. Ferenc 66 éves 
budapesti lakosokat, akik november 7-ét 
megelőzően több budapesti gyógyszertár-
ban úgy értékesítettek urosztómás zsáko-
kat, hogy hamis orvosi vénnyel korábban 
megigényelték, majd az adott gyógyszer-
táraknak ezt követően értékesítették azo-
kat. Nevezettek ellen hamis magánokirat 
felhasználásának vétsége és csalás vétség 
kísérlete miatt indult eljárás.

KéK híreK

AKTUÁLIS

Elindult a Családbarát 
újbuda Program
Nemzetközi sikerű idősprogramja után a kerület ismét nagy fába vágja fejszéjét: 
elindítja a Családbarát újbuda projektet. a kétévesre tervezett program célja, hogy 
újbuda Önkormányzata házon belül és a vállalkozói szférában is kedvező feltéte-
leket teremtsen a családok számára. az akciótervről Molnár László alpolgármes-
terrel beszélgettünk.

– Azzal az elhatározással kezdtünk neki ennek 
a programnak, hogy legalább akkora országos és 
európai szintű eredményeket szeretnénk elérni, 
mint az idősekkel való törődés terén – jelentette 
ki a szociális területért felelős politikus. Beszá-
molójából kiderült, a kerület sikeres pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-
nek, melynek köszönhetően 44 millió forintos 
támogatást nyert el. A teljes projekt pedig az 
Európai Unió támogatásával az 
Európai Szociális Alapból való-
sul meg. Első lépésként Újbuda 
olyan partnereket keres, melyek 
nyitottak arra, hogy családbaráttá 
váljanak. Eddig a Humánszolgál-
tató Központtal, a Budapest Esély 
Nonprofit Kft.-vel, valamint az 
Újbuda Prizmával született együttműködés, 
de a tervek szerint idővel több száz tagú is le-
het a hálózat. De vajon mitől lesz családbarát 
egy vállalkozás? Az alpolgármester szerint 
ennek két útja lehet: egyrészt, ha a munkaadó 
családbarát szemlélettel tekint beosztottjaira, a 
munkavégzés ideje és helye tekintetében rugal-
mas körülményeket teremt, másrészt pedig, ha 
szolgáltatásait is a családosok életritmusához, 
igényeihez igazítja. A hivatal például ügyfél-
fogadási idejével alkalmazkodhat a gyermeke-
sekhez, vagy az okmányirodában elhelyezett 
játszósarokkal kedvezhet nekik. A helyhatóság 
tervei között szerepel, hogy az olyan alternatív 
gyermek ellátó intézmények, mint a családi nap-
közik, felkerüljenek a kerületi honlapra, hiszen 
e szervezetek szabad kapacitásai megoldást je-
lenhetnek a férőhelyhiánnyal küzdő óvodákból, 
bölcsődékből kiszoruló gyerekek szülei számá-

ra. A gyermekellátókkal akár együttműködésre 
is léphet egy munkáltató, hogy jobban összehan-
golja beosztottjai munkáját és magánéletét. – Az 
önkormányzati, illetve szolgáltatási területen 
óriási lehetőségek vannak, ehhez dolgozzuk ki 
az eljárási rendet és az innovációt, de a vállalko-
zásokkal közösen is gondolkodunk, hogy minél 
szélesebb kör találhassa meg számítását a prog-
ramban – tette hozzá Molnár László. 

Újbuda Önkormányzata egy 
látássérült szakembert választott 
a projekt szakmai vezetőjének, 
amivel azt üzeni a nagyvilágnak, 
hogy egy fogyatékkal élő is képes 
vezetői szintű feladatok ellátására. 
A szociálpolitikai területről érke-
ző Pál Zsolt számára nem isme-

retlen a stratégiai tervezés, munkájában mindig 
a minőségre törekszik. – Első és legfontosabb 
feladatunk egy tudástár kialakítása, melyhez 
mindenki hozzátehet valamit, és kiderül belőle, 
mitől válhat egy vállalkozás családbaráttá. Nem 
mondjuk meg, mit csináljanak, inkább egy étla-
pot kínálunk nekik, amelyről kiválaszthatják a 
hozzájuk leginkább illő tevékenységet, amely 
évről évre változhat, bővülhet – tájékoztatott a 
programvezető, aki szerint lényeges lenne, hogy 
már az adott cég arculatában is megjelenjen az 
ügyfelekre való odafigyelés. Az alpolgármes-
ter a jövőbeni tervekről elárulta, szakmai fó-
rumokat tartanak majd, például a babakocsis 
közlekedés akadálymentesítéséről, és szeretnék 
megalapítani a Családbarát Vállalkozás Díjat, 
amellyel anyagilag is honorálnák az elismerés-
ben részesülőt.

(T. D.)

új rendőrkapitány  
a kerület élén
berki antal, a kerület megbízott rendőrkapitánya először találkozott hivatalosan újbuda polgármesterével, hogy 
sort kerítsenek bemutatkozó egyeztetésükre. a képviselő-testület rövidesen jóváhagyhatja kinevezését, így 
helyreállhat a rend az átmenetileg kapitány nélkül maradt rendőrségen.

A rendőr ezredes és rendőrségi főtanácsos beszámolójából ki-
derült, 30 éves pályafutása során széles körű szakmai tapasz-
talatokra tett szert, elsősorban a nyomozás és felderítés terén. 
1984-ben nyomozóként kezdte karrierjét a VIII. kerületben, 

majd szakmai évei legnagyobb részét a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság vezető beosztásaiban töltötte: hosszú ideig vezette 
a Betörési Osztály, majd a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály 
Felderítő Alosztályát. A leendő kapitány arca sokaknak ismerős 

lehet, hiszen jó ideje médiaszereplőként is tevékenykedik. So-
káig dolgozott újságíróként a Zsaru magazinnak, a közszolgá-
lati csatornák rendőrségi műsoraiban pedig riportokat szerkesz-
tett, de a tévénézők még ma is találkozhatnak vele a képernyőn 

a Kék fény rendőri szakértőjeként. 
Az egyeztetésen Hoffmann Tamás Ber-

ki Antal szakmai véleményét tudakolta a 
kerületről, mire a megbízott vezető el-
mondta, eddigi benyomásai alapján erős 
kapitányságot ismert meg, de mint min-
denhol, itt is vannak fontos tennivalók. 
Szerinte a bűnügyi alosztályt és a pa-
rancsnoki állományt kell megerősíteni, és 
feltölteni kiváló szakemberekkel, ez lehet 
ugyanis a záloga a kiemelt bűncselekmé-
nyek (rablás, autólopás, betöréses lopás) 
visszaszorításának, valamint a hatéko-
nyabb megelőző, felderítő munkának. 

A tanácskozás során kijelentette, haté-
konyabbá tenné a kerület térfigyelőkame-

ra-rendszerét, hogy az nagyobb 
szerepet játsszon a bűnözők kézre 
kerítésében. Szerinte magas beke-
rülési költségéhez és drága üze-
meltetéséhez képest nem hozza a 
kívánt eredményeket. Berki Antal 
a VIII. kerületet említette köve-
tendő példának, ahol a kamerák 
és a jól szervezett rendőri munka 
segítségével egyes helyeken kö-
zel nullára esett vissza a bűncse-
lekmények száma, így az értékes 
humánerőt más területekre tudták 

csoportosítani. A megbízott vezető azt is elmondta, a médiával 
való jó kapcsolatot különösen lényegesnek tartja, szavai szerint a 
korrekt, hiteles tájékoztatás mellett kötelezte el magát.

(T. D.)

„Az önkor-
mányzati, illet-
ve szolgáltatási 
területen óriási 
lehetőségek 
vannak.”

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot!

Megnyílt az MTa 
TTK új épülete

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb akadémiai 
beruházásának eredményeként új kutatóhely-
lyel gazdagodott a Magyar Tudományos Aka-
démia és a magyar kutatói közösség. A lágy-
mányosi egyetemi kampuszon Orbán Viktor 
kormányfő és Pálinkás József, az MTA elnöke 
nyitotta meg az MTA Természettudományi 
Kutatóközpontjának 9,5 milliárd forintból épí-
tett épületét. A 30 ezer négyzetméteres ultra-
modern létesítmény világszínvonalú és Euró-
pában is egyedülálló körülményeket teremt a 
kutatásokhoz.

A lágymányosi intézmény megnyitóján Orbán 
Viktor beszédében hangsúlyozta: a kutatóköz-
pont fejlesztése a legsúlyosabb európai válság 
idején valósult meg, miután a kormány megálla-
podott az MTA-val, hogy a tudományra fordított 
költségvetési forrásokat a válság ellenére min-
den évben növelik. Az akadémia támogatása így 
négy év alatt 35 milliárdról 49 milliárd forintra 
nőtt. A tudományos központban 250 maximális 
felszereltségű laboratórium kapott helyet, ezek-
ben öt kutatóintézet folytatja munkáját.

(T.D.)
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Üzleti Klub: Innovációs pályázat 
készül egyetemi hallgatóknak

 
az újbudai Üzleti Klub konferenciáján jelentette 
be Hoffmann Tamás polgármester, hogy 2014 
januárjában az önkormányzat innovációs pályá-
zatot ír ki a XI. kerületben működő egyetemek 
hallgatói számára.

Újbuda Önkormányzata november 7-én tartotta meg az Új-
budai Üzleti Klub soron következő rendezvényét, melyre 
ezúttal az ELTE-t kérte fel együttműködő partnernek. A 
lágymányosi campuson megrendezett esemény díszven-
dége Cséfalvay Zoltán, az NGM gazdaságstratégiáért fele-

lős államtitkára volt, de a kormányzati és önkormányzati 
tervek mellett egy, az innováció területén elismert cég, az 
Evopro, valamint az ELTE projektcsapata is bemutatkozott.

Az esemény házigazdája, Borsodi Csaba rektorhelyettes 
nyitóbeszédében elmondta, az egyetem örömmel ad otthont 
a kezdeményezésnek, ahol Újbuda fontos szereplői talál-
kozhatnak, hogy közösen gondolkodjanak környezetük,  
a XI. kerület kérdéseiről, problémáiról. Egyben megkö-
szönte a helyhatóságnak, hogy találkozási lehetőséget 
biztosítottak a kutatást végzőknek és a kutatási potenciált 
később esetleg felhasználó vállalkozóknak. Nemcsak a 

rektorhelyettes, de Simicskó István, a 
kerület országgyűlési képviselője is 
kiemelte, az alkotó, gondolkodó, in-

nováció felé mozduló embe-
reket össze kell fogni. Antoni 
Györgyi, az ELTE Pályázati 
és Innovációs Központjának 
igazgatója felhívta a figyel-
met az egyetem innovációs 
napjára, és fel is ajánlotta a 
helyi vállalkozók számára 
a helyszínen való ingyenes 
megjelenést. 

Cséfalvay Zoltán előadá-
sában elmondta, elkészült a 

„Runway Budapest 2.0.2.0 – Star-
tup Credo”, amely azt tűzte ki célul, 
hogy Budapest az évtized végére  
a régió startup központjává váljon. 
Hozzátette, az államnak katalizátor 
szerepe van: az oktatás és képzés,  
a forrásokhoz való hozzáférés, va-
lamint az adózás és szabályozás te-
rületén támogató környezet nyújtá-
sa, a kiszámítható gazdaságpolitika 
mellett. Az államtitkár kiemelte:  

a 2014–2020-as EU tervezési és programozási ciklusban 
innovációra és kutatásfejlesztésre közel 700 milliárdot 
fordítanak a tervek szerint.

Hoffmann Tamás bejelentette, a kerület is csatlakozik  
a startup vállalkozások létrejöttének támogatásához, ezért 
2014 januárjában innovációs pályázatot ír ki az Újbudán 
működő egyetemek hallgatóinak. A program célja, hogy 
olyan startup vállalkozások induljanak el, melyek hozzá-
járulhatnak Újbuda fejlődéséhez, ugyanakkor az önkor-
mányzat célkitűzése az is, hogy segítsen a pályakezdésben 
és az újító ötletek anyagi támogatásában. A polgármester 
ismertette a társasági adóból adókedvezményként leír-
ható sporttámogatásokból megvalósított eredményeket 
is: – Önkormányzatunk a tavalyi évben jelentős sportfej-
lesztéseket valósított meg a társasági adóból adókedvez-
ményként leírható sporttámogatásoknak hála, összesen 
130 millió forintból. Egyre több szülő választja a vízilab-
dát, kosárlabdát gyereke számára, tapasztalataink szerint  
a program egyértelműen jótékony hatással van az ifjúsá-
gi sportéletre. Elkezdődött és sikeresen zajlik a Gabányi 
László Sportcsarnok és a Nyéki Imre Uszoda korszerű-
sítése, ami a vállalkozások és az kerület összefogásának 
köszönhető. 2014-es terveinkhez a Magyar Vízilabda 
Szövetség és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-
sége egyenként 220 millió forintos programot fogadott el. 
Ebből a Nyéki uszodában egy új, 33 méteres medence ki-
alakítását, illetve a Gabányi sportcsarnokban az öltözők 
teljes felújítását tervezzük – mondta a városvezető.

Az eseményen bemutatták a terkep.ujbuda.hu címen el-
érhető, már működő Újbudai Térinformatikai Rendszert 
is, ami a cégeket segíti a tevékenységi körök szerint is ke-
reshető, ingyenes megjelenéssel. A rendszer a fogyasztó-
kat és szolgáltatókat köti össze, lehetővé téve a hatékony 
keresést és új helyszínek, események betáplálását.

A vállalkozói oldalt Mészáros Csaba, az Evopro ügy-
vezető-igazgatója képviselte, aki többek között az általuk 
fejlesztett városi hibridbusz részleteit is vázolta.

Szelektív szigetek eltűnőben
a Fővárosi Önkormányzat áprilistól a közszolgáltatás részévé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Ennek értelmében a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) 
minden társasházhoz és családi házhoz szelektív hulladékgyűjtő edényeket szállít ki, és átalakul a szelektív szigetek rendszere is. utánajártunk, hol tart most a kerületi 
szemétrendezés.

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL MEGVÉTELRE KERESÜNK:
festményt, bútort, műtárgyat, ékszert,  

ezüst és aranytárgyakat, órát, karórát, szobrot,  
porcelán és üvegtárgyat, katonai tárgyat, szőnyeget,  
zeneszerkezetet, régi pénzt, kitüntetést, képeslapot, 

bélyeget, népművészeti tárgyat, hagyatékot.
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Étkezési jegyeket 
elfogadunk!

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós tea-
sütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi 
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
H-Sze és V: 10:00-22:00, Cs-Szo: 10:00-23:00 a 
(06 1) 481 3003 telefonszámon és a 
w w w. t r o f e a o n l i n e . c o m - o n .
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I., 
VIII., X., XII., XIX., XX., és XXII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

www.trofeagrill.com

A szelektív szigetek rendszerét 2003-ban ve-
zették be a fővárosban. A szigeteken ötféle 
konténerbe különíthetjük el háztartási sze-
metünket – papír, műanyag, fém, fehér üveg, 
színes üveg. A konténerek környezete azonban 
nemegyszer rendetlen és bűzlik: számtalan al-
kalommal használják lomtalanításra, sokan ott 
szabadulnak meg nem odavaló szemetüktől 
is. Rendszeresen érkeznek lakossági bejelen-
tések, hogy az üvegtárolókat kiborogatják, az 
üvegtörmeléket otthagyják, az üzemeltetőnek 
pedig nem kis gondot okoz a szigetek rendben 
tartása. Takarításuk extramunkába és -pénzbe 
kerül, ezért az FKF fokozatosan megszünteti a 
szigeteket, helyettük pedig minden házba sze-
lektív tárolót telepít.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
mintaprojektje Gazdagréten indult Újbuda 
Önkormányzatának kezdeményezésére és fi-
nanszírozásában, amit 2010-től az egész XI. 

kerületre kiterjesztettek. Ennek köszönhetően 
2013 márciusára mintegy 1300 kerületi tár-
sasházban használtak már szelektív kukákat. 
Azaz ők a kommunális 
hulladéktól elkülönítve 
gyűjtik a papírt, a fémet 
és a műanyagot. A kerü-
letben idáig 44 szelektív 
sziget működött. Az el-
múlt időszakban 14 állo-
mást megszüntettek, és 
a házhoz menő szelektív 
gyűjtés teljes lefedettsé-
gével további visszavo-
nások várhatók. Az FKF 
honlapján (www.fkf.hu) 
heti frissítésben érhető 
el, mikor, hol szüntetnek 
meg szigeteket, illetve 
a házakhoz kihelyezett 
tárolók érkezését ismer-
tető ütemterv is megta-
lálható. Ez utóbbi alapján 
Újbuda tárolói 2014. au-
gusztus-szeptemberben 
érkeznek. Különösen 
problémás azonban azon 
területek szelektív sze-
métgyűjtése, ahol már 
beszüntették a szigeteket, ám a házhoz menő 
tárolók érkezését még nem oldották meg.  
A kerület úgy véli, ezen részeken elfogadha-
tatlanul sokáig kellene várniuk a lakóknak a 

tárolók érkezésére. Ezért Csernus Lászlóval, 
a Gazdasági Bizottság elnökének vezetésével 
egyeztetéssorozatot kezdeményezett a Közte-

rület-fenntartóval, hogy az átmeneti várakozá-
si időt minimálisra csökkentsék.

Az is kérdés, hova dobjuk ezután az üve-
get. Egyelőre csak az biztos, hogy gyűjtésüket 

továbbra is közterületen fogják megoldani. 
A helyhatóság és az FKF már dolgozik az 
üveggyűjtő-hálózat kialakításán: a tervek 

szerint az üveggyűj-
tőpontok köz lekedési 
csomópontokhoz, keres-
kedelmi egységekhez, 
áruházakhoz kerülnek.

Fontos tudni, hogy az új 
fővárosi hulladékgazdál-
kodási rendelet (26/2013 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rende-
let) értelmében a szelek-
tív hulladékgyűjtőbe való 
hulladékot az arra a célra 
telepített tartályokba kell 
gyűjteni. Ha a kommu-
nális szemétben szelektív 
hulladékot találnak, a tu-
lajdonost a nem megfelelő 
szelektálás miatt felszólít-
hatják, későbbiekben meg 
is büntethetik. További 
hasznos információkat  
a házhoz menő szelektív 
gyűjtésről az FKF hon-
lapján a Gyakran ismételt 
kérdések menüpont alatt 
olvashatnak (információs 

vonal: 06/40/353-353), illetve a Polgármesteri 
Hivatal Környezetvédelmi Osztályán a 3724-
684-es telefonszámon érdeklődhetnek.

(K. V.) 

(K. V.)

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot!
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Újbudához került a Citadella vagyonkezelése
Felelős gazdaként fejleszti a területet a város vezetése

Múlt hétfőn, a Kerület Napján vette 
birtokba Újbuda Önkormányzata a 
Citadellát, amivel lényegében egy 14 éve 
tisztázatlan kaotikus jogi és üzemeltetői 
helyzet oldódik meg.

Megoldódni látszik a Citadella kaotikus bérlői 
és fenntartói jogviszonya azzal, hogy Újbuda 
vagyonkezelésbe vette az ingatlant. Új jogi 
helyzetet teremt. A főváros egyik legforgal-
masabb állami tulajdonú turistalátványosságát 
hosszú évek óta hét cég és több alvállalkozó 
hasznosította, egyebek mellett büfét, aján-
dékboltot, éttermet. Bár akadt, aki a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) jogelőd-
jével kötött érvényes bérleti szeződést, többen 
átláthatatlan, kusza „szerződésláncolatokra” 
építették vállalkozásukat. Ezt a helyzetet a je-
lek szerint megelégelte az állam. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) korábban 
arra hivatkozva kérte a vagyon átadását, hogy 
a bérlők és üzemeltetők nem tesznek eleget  
a világörökség törvényben foglaltaknak (a Ci-
tadella része a világörökségnek).

Az EMMI, illetve a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő már tavasszal birtokon belülre 
kívánt jutni, ám a bérleti szerződések miatt 
ez nem sikerült. Az ott működő vállalkozások 
ősszel újabb levelet kaptak, hogy 30 napon be-
lül megszűnik jogviszonyuk, át kell adniuk a 
területet. Ezt a cégek vitatták, jogi lépéseket 
tettek, ám az EMMI határozatával szemben 
fellebbezésnek helye nincs, így át kellett adni-
uk a területet A kerület mint az új vagyonkez-
előnek. Újbuda kimarad a lehetséges folytatódó 
jogi vitákból, a vagyonkezelési szerződés sze-
rint per- és tehermentesen vette át az ingatlant.

– A Citadella fejlesztésére és hasznosításá-
ra szakmai zsűrit állít fel az önkormányzat – 
mondta Hoffmann Tamás polgármester. A cél, 
hogy a Citadella illeszkedjen a kerület kultu-
rális fejlesztési programjába, illetve olyan tu-
risztikai attrakcióval bővüljön, ami magasabb 
szinten támogatja Budapest idegenforgalmát. 
E célok alapján írják ki az épület üzemelteté-
si pályázatát, amelynek 
eredménye március vé-
gén, április elején várha-
tó. Hoffmann elmondta, 
mindenképpen minőségi 
látványosságban kell gon-
dolkodni, hiszen Citadel-
lából csak egy van, és 
olyan körpanorámát kínál, 
amely a világon egyedül-
álló. 

Ezzel a polgármester 
jelezte, a jelenlegi kirako-
dóvásárnál sokkal nívó-
sabb attrakciót szeretne a 
kerület. Újbuda évente 2 
millió forint vagyonkeze-
lői díjat fizet az MNV-nek, 
míg az átmeneti időszakra 
havi 800 ezer forint bevé-

 Karácsonyi programsorozat Újbudán 

Újbuda Önkormányzata nagyszabású karácsonyi programsorozatot szervez 
december 9. és 15. között a Bartók Béla út 10-12. szám alatt.

Karácsonyfával, karácsonyi süteményekkel,  
sok-sok szaloncukorral idézzük meg a régi idők karácsonyi hangulatát.  

A fiatalabb és idősebb ünnepelni vágyókat is változatos programok várják. 

A december 9. és 15. közötti estéken olyan fellépők várják a látogatókat, mint a „The Voice” döntőse,  
Gájer Bálint, valamint zenekara, a Smoodies, az X-faktor döntőseinek énektanárnője,  

Urbán Orsi, de különleges karácsonyi zenés programokkal készül  
a Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneiskola, valamint a Fonó Budai Zeneház is. 

Napközben karácsonyi képeslapot, díszeket, ajándékokat, adventi koszorút készíthetnek  
az odalátogatók; részt vehetnek rajzversenyen, vagy megörökíthetik legszebb  

karácsonyi történetüket, karácsonyi jókívánságaikat a Jókívánság falon. 
A sütni-főzni szeretők már most küldhetik ünnepi  

receptjeiket, hiszen a legkülönlegesebbeket közzétesszük  
az Újbuda újságban, és sokan láthatják majd viszont 

magukat a Karácsonyi Receptfalon is. 

A karácsonyfa előtti karosszékben ülve mindenkiről elkészítjük  
saját Újbuda-címlapját, amit a helyszínen  

megkaphatnak az érdeklődők. 

További részletekkel a következő lapszámban,  
az Újbuda-honlapon, Facebookon és plakátokon jelentkezünk.

A karácsonyi recepteket a karacsony@ujbuda.hu címre várjuk. 

Hangolódjunk együtt a karácsonyra!

telt vár a jelenleg ott levő cé-
gektől. Hoffmann Tamás el-
mondta, senkinek sem érdeke, 
hogy az átmeneti időszakban, 
vagyis március–áprilisig üre-
sen, üzemeltető nélkül álljon a 
terület, tehát ideiglenesen ma-
radnak azok a cégek, amelyek 
eddig elláták a terület, illetve 
a vendégek kiszolgálását. 

Simicskó István, Újbuda 
országgyűlési képviselője 
szerint belátható időn belül 
be kell illeszteni a Citadella 
felújítását a Gellérthegy Prog-
ramba, illetve meg kell találni 
a jelenleginél jobb hasznosítá-
si lehetőségeket. A Citadellát 
évente 2 millió turista láto-
gatja, a jelenleg kaotikus szol-
gáltatási körülmények között. 
Simicskó hozzátette, most zaj-
lik az állagfelmérés, amihez 
passzítani lehet majd a fej-
lesztési terveket, illetve az új 
üzemeltetési szerződésben az 
elvárható legmagasabb díjat. 
A vagyonkezelésbe adásról 
szóló sajtótájékoztatón újság-
írói kérdésre elmondta, most 
kezdődött el az együttgondol-
kodás arról, milyen beruhá-
zások jöhetnek szóba, illetve 
milyen fejlesztéseket bír el  
a terület. Olyan szakmai gré-
miumot szeretnének, amely 
nemcsak ért a világörökség-
hez, de felelősen gondolkodik 
is róla. Nem zárta ki, hogy  
a területen kapjon helyet pél-
dául a Makovecz-életmű egy-
egy eleme. Simicskó hangsúlyozta, nagyon 
fontos, hogy megtörténjen az épület állagfel-
mérése, mert vannak olyan részei, amelyekről 
semmit sem tudni, a bérlők – szerződéseikre 

A budai Fellegvár
Buda török megszállása idején a Gel-
lért-hegy tetején álló keresztény kápol-
na helyére palánkvárat (gerendavár) 
építettek a törökök. 1715-ben pedig 
egy Kálváriát létesítettek a hegytetőn, 
melynek hatalmas három keresztjét a 
város szinte minden pontjáról lehetett 
látni. 1813 és 1815 között József Nádor 
javaslatára a palánkvár helyére egyete-
mi csillagvizsgáló létesült. A Csillag-
dát három európai uralkodó I. Sándor 
orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és 
magyar király és III. Frigyes Vilmos 
porosz király jelenlétében 1815-ben 
avatták fel, akik a napóleoni háborút 
lezáró Szent Szövetség megkötésére 
gyűltek össze a létesítmény megnyi-
tására. Buda várának 1849-es ostro-
mánál a magyar honvédsereg katonái 

az ostromágyúkat a Gellért-hegyre az 
egyetemi Csillagda épületének köze-
lében állították fel. Az osztrák tüzér-
ség válaszcsapásainak következtében 
a csillagászati intézmény épülete tel-
jesen megsemmisült. Az ostrom ta-
pasztalatai után, a Bach-korszakban, a 
bécsi haditanács úgy határozott, a kor-
szerűtlen budai vár helyett egy jól véd-
hető, a hadászati elveknek megfelelő 
erődrendszert kell kiépíteni Pest–Buda 
köré – célja a külső ellenség visszave-
rése, illetve a belső forradalomra haj-
lamos magyar lakosság megfékezése. 
Ennek első erődjét a Gellért-hegyen 
kezdték megalapozni Emmanuel Zit-
ta osztrák hadmérnök tervei alapján 
1850-ben. A munkálatok költségeire 
kétszázezer forintot rendelt Ferenc Jó-
zsef osztrák császár. A Citadella erőd-
jét az 1854-es létesítésekor egy ókori 
eraviszkusz településre, az oppidum 
maradványaira építették rá, amelyek 

ezért jórészt megsemmisültek. Az 
építést Kasselik Ferenc és  Zitterbarth 
Mátyás végezték, mindketten neves 
fővárosi épületek mesterei voltak.

A tervek szerint a 220 méter hosszú, 
60 méter széles, 4 méter vastag kőfa-
lakkal védelmezett erőd lőrései mögött 
60 korszerű ágyút lehetett elhelyezni. 
Négy esztendő múltán már bevonulha-
tott kazamatáiba az osztrák katonaság, 
melynek ágyúi fenyegetően néztek a 
túlparti Pest városára. Az erődrend-
szer többi része soha nem készült el, 
mivel a Monarchia hadvezetése végül 
Komárom városa körül készítette el 
az „utolsó védőbástyát”. A Citadel-
la a zsarnokság és az abszolutizmus 
szimbóluma lett főként a pestiek, de az 
egész magyarság szemében is.

Az 1867-es osztrák–magyar kiegye-
zéssel elvesztette hadászati célját az 
erőd, de csak 1899-ben vonult ki falai 
mögül a katonaság. Ekkor a lelkes bu-
dapesti lakosság nyomására jelképes 
bontásokat végeztek a bejárata feletti 
falrészen, de az egész erődítmény le-
bontására nem volt elegendő anyagi 
forrás. 1899-ben így sikerült „civil-
lé” tenni. Az átadásról rendelkező 
törvény előírt bizonyos bontási mun-
kákat, amelyek az erőd jelleget meg-
szüntették.

Hadászati célokra a II. világhábo-
rúban használták utoljára. Budapest 
1944–45-ös védelmében a támadó 
Vörös Hadsereggel szemben a német 
és magyar csapatok légvédelmi bázi-
sául szolgált, kazamatáiban raktárakat 
és sebesültellátó helyet rendeztek be. 
A harcokban megsérült az építmény, 
melynek nyomait még napjainkban is 
lehet látni.

AfricaLegend
MIKULÁS-FUTAM

2013. december 8-án, vasárnap 7.30 órától  
az Új Buda Center parkolójából

Izgalmas, kalandban bővelkedő pontkereső autó-
verseny Budapesten és annak 50 km-es vonzáskör-
zetében. Nem csak terepjárósoknak! A futam kari-
tatív célja a Cseppkő Gyermekotthon megsegítése. 
A Futam ideje alatt a gyermekotthonba megérkezik 
a Legend Mikulás, aki 120 mikulás-csomaggal ör-
vendezteti majd meg a bentlakó Csepp gyermekeket. 
A befutó után a versenylapok kiértékelése alatt játé-
kos feladatokat szervezünk az otthon lakói számára, 
melyhez majd a segítségeteket kérjük. (terepjáró hú-
zás, terepjárózás az otthon kertjében… stb.)

Két nevezhető kategória:
• L1 kategória terepjárók részére
• L2 kategória személygépkocsik részére

Az L2 kategória Budapest közútjain zajlik. A fel-
adat a szervezőktől kapott papírtérképen megjelölt 
pontokból minél több megtalálása, a feladatlapon 
feltett kérdések megválaszolása. Ebben a kategóriá-

ban nincs szükség a GPS-re, szükség van azonban 
leleményességre, logikára, ügyességre, gyorsaságra.
Amit hozni kell: digitális fényképezőgép vagy okos-
telefon, terepjárós kategóriában Garmin GPS.
Nevezési díj: 9 000 Ft/autó
Amit biztosítunk a nevezési díj ellenében: a befutón 
a gyermekotthonban szendvicsek, reggel, este nap-
közis tea, csapatonként egy papírtérkép személygép-
kocsi kategóriában, rajtszám, itiner – a befutó izgal-
ma, a terepjárók beérkezésének figyelemmel kísérése 
(feladatlap), a karitatív projekt lebonyolítása.
És amiben ezeken kívül Részed lehet:
• a gyermekotthon életébe történő bepillantás
• eredményhirdetés
• barátságos hangulat

Kár otthon maradni!  
Gyere akkor is, ha nem versenyzel!

NEVEZÉS: az office@africalegend.org  
e-mail címen. 

A nevezéshez szükséges adatok:  
csapatnév, létszám, kategória,  

telefonszám, e-mail cím.
Várunk szeretettel, gyere!

FELHÍVÁS

titkár elmondta, az idegenforgalmi pluszbe-
vételekkel a helyhatóságok gyakran úgy bán-
nak, mint gyermek a zsebpénzzel. Ritkaság, 
ha egy önkormányzat az ebből befolyó be-
vételeket visszaforgatja, így a minisztérium 
minden támogatást megad a kerületnek, hogy 
a Citadella újra a világörökségnek megfelelő 
minőségben fogadja a vendégeket. Az NGM 
szeretné, ha a nemzeti turizmus startégiához 
hasonlóan a kerületek is kidolgoznák a terü-
letükön lévő turisztikailag fontos helyszínek 
fejlesztésének és hasznosításának módszerét. 
Külön öröm az NGM számára, hogy Újbuda 
felelősségteljesen kívánja kezelni az új va-
gyonelemet, amely szemmel láthatóan az 
első időkben extraprofitot nemigen termel-
het, amellett, hogy kihasználható vele a ke-
rületi turisztikai szinergia.

hivatkozva – senkit sem engedtek be területük-
re, így nem tudni, milyen felújításokat igényel 
az épület. Leszögezte, arról nincs szó, hogy 
sürgősséggel állagmegóvást kell végrehajtani, 
vagy hogy összedőlne az építmény, ám nyil-
vánvalóan be kell fektetni a felújításba ahhoz, 
hogy az épület a világörökséghez méltó legyen.

A Citadella teljes felújítása milliárdos nagy-
ságrendű forrást igényelhet, így a kerület szo-
rosan együttműködik az állami szereplőkkel 
pályázati források lehívása, valamint a Ci-
tadella hosszú távú fejlesztése terén. Újbuda 
a hasznosításból befolyó pénzt elsősorban az 
állagmegóvásra és a Citadella kulturális tartal-
mának erősítésére fordítja.

A kerület terveit a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium (NGM) is támogatja. Horváth 
Viktória turizmusért felelős helyettes állam-

Az UNESCO a Gellért-hegyet 1987-ben a Világörökség részévé  
nyilvánította. Jelenleg több funkciót is betölt a Citadella erődje: 

tetején több rádióadó sugározza adását. Kazamatáiban az 1944-es 
ostromra emlékeztető háborús panoptikum működik.

GEllérthEGy

horváth Viktória NGM helyettes államtitkár, 
hoffmann tamás polgármester  

és Simicskó István államtitkár

Az erődítmény a  Google műholdképén

AZ LMP ÁLLÁSPONTJA:
A Citadella Budapest egyik legnépszerűbb nevezetessége, éppen ezért nagyon 
fontos, hogy gazdája, s jó gazdája legyen. Az elmúlt évtizedekben az érinthe-
tetlen szórakozóhelytől kezdve, a bóvliárus soron át, a kilátást akadályozó (vé-
dett) fák félbevágásáig sok mindent látott a Gellért-hegy jobb sorsra orma. A 
kormánynak azt a koncepcióját azonban nem tudjuk támogatni, ami a Fővárost 
gyengíti a kerületek javára. Így 23 városállam laza szövetsége leszünk pár évtize-
den belül, melyek minden előremutató kezdeményezést blokkolni fognak önös 
érdekeik miatt. A Citadellát - mint kiemelt turisztikai gócpontot - a Fővárosnak 
kellene kezelésbe vennie, több más hasonló intézménnyel együtt, hogy bizto-
sítani tudja a forrásokat és a hozzáférést a különböző fejlesztéseihez. Annál is 
inkább, mivel a főváros büdzséjét a kormány előszeretettel vágja vissza, veszé-
lyeztetve ezzel akár a közösségi közlekedés biztonságos üzemelését is. ráadásul 
a kerület vezetése ismét felsőbb parancsra, és azonnal cselekedett, anélkül, hogy 
alaposan megvizsgálta volna mit is vesz át. Ezzel komoly kockázatot okozott a 
következő városvezetés(ek) terhére. Egyszóval elhamarkodott döntésnek tartjuk, 
de ha már adták, hát nem baj, hogy nem ugrottunk félre.
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új zenekarnál debütál  
oláh Ibolya!

Oláh Ibolya a nyíregyházi 
KARMAPIRIN együttes 
énekesnőjeként tér vissza a 
zenei életbe. A blues-rock-
csapat dalainak sajátos stí-
lusa meggyőzte, ismét szín-
padon a helye. A közönség 
Budapesten először a Barba 
Negra Music Clubban lát-
hatja nagy kedvencét.

– A poklok poklát éltem 
meg az elmúlt években, hi-
szen nem bánt velem kesz-
tyűskézzel a sajtó – mond-
ja Oláh Ibolya.  –  Ezért 

tudatosan visszavonultam, bár mindig is tudtam, engem 
nem lehet csak úgy letaszítani, elsöpörni. Nemrég keresett 
meg a Zombor Szabolcs, a Karmapirin együttes dobosa. 
Az együttes dalait hallgatva szinte azonnal eldőlt a közös 
jövőnk. Zenei világukban megtaláltam a helyem, velük 
megvalósítom az álmaim. 

A nyíregyházi születésű énekesnő tíz esztendeje rob-
bant be a zenei életbe a Megasztár révén, majd számos 
híres előadóval dolgozott együtt. Az elmúlt évek vissza-
vonultsága után a Karmapirin tekinthető számára a nagy 
visszatérésnek a szólókarrier közben. S, mi Oláh Ibolya 
legnagyobb álma? – „Szeretném, ha több ezren kántálnák 
a dalaim” – mondja. A rengeteg próba, az újratervezés iz-
galmas korszaka után, hamarosan különleges buli várja  
a közönséget, november 23-án Újbuda egyik legszínvona-
lasabb kulturális közösségi terén.  

Baráth Andrea

ELŐadÓ-MŰVÉSZET
VERS- ÉS PRÓZA 
KATEGÓRIA
I. díj: Torma Mária
II. díj: Mach András
III. díj: Németh János
Különdíj: Gyulai Zsuzsanna

HUMOR KATEGÓRIA
I. díj: Czakó Marina
II. Ligetvári Judit
III. díj: Lengyel Rozália 
Pintyő
Különdíj: Józsa Aranka

NÉPDAL KATEGÓRIA
I. díj: Keresztúri Györgyi  
és Zsuzsa
II. díj: Brindza Erzsébet
III. díj: Kocsis György

III. Szenior „Ki Mit Tud?” díjazottjai

Egyedülálló adottságokkal,  
új parcellázású  
telkek eladók 

Pest legszebb részén, a XVI. kerületben 
közvetlenül az Önkormányzattól,  

kedvező fizetési feltételekkel.

Sashalom legszebb részén,  
a Keringő utca, Sasvár utca,  

Színjátszó utca között, telkek  
550 m2-től, 25.600 Ft + Áfa/m2 áron!

Új építésű övezetben,  
a Nógrádverőce utcában, egyedülálló 

árakon szintén új telkek akár  
11 millió forinttól, akár három lakásos 

ház építésére is alkalmasak!

Bővebb információ kérhető  
a vagyoni@bp16.hu  

és a drlukacs@bp16.hu 
emailcímen,  

vagy a www.budapest16.hu 
honlapon a jobb oldalon  

a pályázatok menüfül alatt található.

Újbudai  
Karácsonyi Vásár 

idén is szeretettel várjuk Önöket  
az Újbudai Karácsonyi Vásáron. 

Meghitt karácsonyi hangulatban vásárolhat különleges 
és hagyományos karácsonyi ajándékokat, a gasztronómia 

kedvelőit a vásár ideje alatt forralt boros kunyhók 
várják, vagy megkóstolhatják a különböző karácsonyi 

süteményeket is.
Látogasson el a Karácsonyi vásárra  

és legyen részese az ünnepi forgatagnak!
szeretettel várjuk december elsején  
vasárnap 17.00 órakor hagyományos  

adventi gyertyagyújtási ünnepségünkre,  
ahol Hoffmann Tamás polgármester  

nyitó beszédét követően az első adventi gyertya 
meggyújtására kerül sor. 

az ünnepségen a Lágymányosi bárdos Lajos Két Tanítási 
nyelvű általános iskola és Gimnázium gyermek kórusa 

adventi és karácsonyi dalokat ad elő.
szervezők: buda-HoLd Kft. és az allee bevásárlóközpont

november 28-tól december 24-ig a Kőrösy j. utcában
(allee melletti sétálóutca)

NÉPTÁNC KATEGÓRIA
I. díj: Cavinton Tánccsoport
II. díj: ZORNICA  
Hagyományőrző Egyesület
III. díj: KUD Svoboda

KÓRUS KATEGÓRIA
I díj: Piros Rózsa dalkör
II. díj: Holdvilágárok 
dalosköre
IIII. díj: Tamási Áron  
székely népdalkör

OPERA KATEGÓRIA
I. díj: Kecskeméti Rita

MŰDAL KATEGÓRIA:
I. díj: Kecskeméti Rita

HANGSZERES ZENE 
KATEGÓRIA
I. díj: Ruski frajtonatri:  
Billenytyűs harmonikások
II. díj: Bistriski tamburasi:  
Biszticai tamburások
III díj: Blazsó Tibor

MAGYAR NÓTA
I. díj: Némethné Kovács 
Magda
II. díj: Barna István
III. díj: Szentmiklósi Gizella
KÖNNYŰZENE 
KATEGÓRIA
I. díj: The Shadows Hungary 
Band
II. díj: Bogdán András
III. díj: Nagy Sándor Bütyök
Különdíj: Varga Gábor 
Vilmos

OPERETT, MUSICAL 
KATEGÓRIA
I. díj: Hervai Alíz
II. díj: Kovács András Ferenc
III. díj: Bertók György
Különdíj: Földvári Sándor

EGYÉB KATEGÓRIA:
I. díj: Takátsné Földi 
Zsuzsanna
II. díj: Akácvirág csoport
III. díj: O-rosz lányok

aLKoTÓMŰVÉSZET, 
KREaTÍV 
FOTÓ KATEGÓRIA
I. díj: Bartók Andrásné: 
Punkráció
II. díj: Utczás Gábor: 
HAMM
III díj: Kozma Cecília: Fény
Különdíj: Andráska Gábor: 
A kultúra jegyében a 
gyümölcsöző szorgalom

FESTÉSZET KaTEGÓRIa
I. díj: Keczeli Gabriella: 
Hege DUÓ
II. díj: Vagyóczki Kata: 
Tűzmadarak

III. díj: Mohainé Burján 
Mária Ágnes „Mágnes”: 
Lagúna
Különdíj: Arató irén: Erdő 
határok nélkül

NÉPMŰVÉSZET 
KaTEGÓRIa
I. díj: Húsvéi Tiborné: 
Bűnbeesés – hímzés
II. díj: Nemes Hajnal: Hímes 
tojások – áttört mintás 
libatojás, áttört mintás 
tyúktojás
Különdíj: Vámos László: 
Falikép – fafaragás

HÍMZÉS-TEXTIL 
KaTEGÓRIa
I díj: Koszter Józsefné:  
Selyem-aranyhímzéses terítő  
(történeti, úri hímzés)
II. díj: 
Németh Anna: 
MAgányos nő
III. díj: 
Márton Istvánné:  
Svéd motívumos terítő
Különdíj: 
Márton Istvánné:  
Gésa – gobelin
Különdíj: UD Svoboda – 
csipkés nyakék

SZobRÁSZaT 
KaTEGÓRIa
I.díj: Erdélyi Tibor:  
Párosan szép – fafaragás
II. díj: Szalainé Fenyves 
Erzsébet: Hűség – festett 
terrakotta

KERÁMIa KaTEGÓRIa
I. díj: Gábrics Éva: Rubinos 
zöld nyakék, Üveggel 
díszített zománcos nyakék – 
égetett kerámia
II. díj: Ster Lászlóné: 
Szemérmetes Erzsók – 
Kerámia

TŰZZoMÁNC 
KaTEGÓRIa
I. díj: Tankóné Borsos 
Dóra: Hagmyakupolák II. – 
tűzzománc

GYÖNGY, ÉKSZER 
KaTEGÓRIa
I. díj: Bánky Zsuzsanna: 
Debreceni gyöngyös bolgáros 
párta – gyöngyfűzés, Celli 
csipka – gallér gyöngyből

EGYÉb KaTEGÓRIa
I. díj: Rónaszegi János: Bőr 
tükör és bőr kulcstartó

KÖZÖNSÉGdÍj
ELŐADÓ-MŰVÉSZET: 
Cavinton Tánccsoport
ALKOTÓMŰVÉSZET: 
Bartis Ilona

Rangidős szenior hölgy  
és úr részére kiosztott díj:  
„Kiváló művészi teljesít-
ménye és értékes életútja 
tiszteleteként Hervai Aliz 
és Barna István Szenior 
Pro kultúra díjban része-
sült”.Az elismerő oklevelet 
Győrffyné Molnár Ilona hu-
mánszolgálati igazgató asz-
szony adta át.
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A 2013. november 8-10-ei hétvégén kezdetét vette a karácsonyi 
készülődés a Premier Outletben, hogy a Center vásárlóinak bő-
ven legyen ideje a divatos ajándékok között válogatni, és az ad-
venti időszak ne a stresszről és a költekezésről szóljon. A Premier 
Outletben a legnagyobb világmárkák ugyanis állandó, 30-70%-os 
kedvezménnyel érhetők el.

Sokak számára a több órás vásárlókörút és a nagy kiadások jutnak 
eszébe a Karácsonyról. Azért, hogy az ünnepek előtti időszakot ne 
stresszesen töltsük, érdemes időben elkezdeni gondolkodni, mivel 
tudnánk meglepni szeretteinket. A vásárlók szükségleteit figyelembe 
véve idén már a 2013. november 8-10-ei hétvégén elkezdődhetett  
a karácsonyi készülődés a biatorbágyi outlet központban.

A Premier Outlet a legdivatosabb téli ajándékokkal és állandó 30-
70%-os kedvezménnyel várja tudatos vásárlóit, akik időben szeret-
nék elkezdeni az ajándékok beszerzését. A látogatók a Center közel 
90 üzletében a belvárosi boltok árainak töredékéért több száz vezető 
divatmárka közül válogathatnak.

A központ az ünnepi hangulatú vásárlást karácsonyi fényekkel fokoz-
za. November 9-én egy kis ceremónia keretében Biatorbágy polgár-
mestere és egy szerencsés kiválasztott felkapcsolta a Premier Outlet 
díszkivilágítását, amely mintegy 100 000 darab környezettudatos 
LED izzóból és különleges dekorációs elemekből, mint például a nép-
szerű óriás síelő rénszarvasból áll.

Azért, hogy a karácsonyi készülődés a gyerekek számára is jól teljen, 
a Premier Outlet rajzversenyt hirdetett az általános iskolás diákoknak, 
melyek közül a legjobb alkotásokat egy-egy nagy kosár csokoládéval 
és egy-egy feldíszített karácsonyfával is jutalmazzák. 

STRESSZMENTES ÉS DIVATOS
KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

További információk:
www.facebook.com/PremierOutletsCenter

Maratoni fesztiválon mutatkoztak 
be a „Ki Mit Tud?” résztvevői
Gálaesttel zárult a harmadik alka-
lommal megrendezett újbudai Szenior 
„Ki Mit Tud?” tehetségkutató vetélkedő 
a Kongresszusi Központban. az össz-
művészeti fesztivál döntőjében 82 éves 
szalontáncos, jó 70-es humorista és 
ugyancsak a hetedik X-hez közeledő 
népdalénekes is színpadra lépett, az 
előadók pedig olyan magasra tették 
a lécet produkcióikkal, hogy a zsűri 
kénytelen volt 59 versenyzőt a döntőbe 
juttatni.

A tehetség kortalan – üzeni a tehetségkutató 
mottója, amit a résztvevők évek óta rendre be 
is bizonyítanak azzal, hogy a 2008-ban in-
dult „Ki Mit Tud?” mára nemzetközivé vált, 
a jelentkezők száma pedig csaknem meg-
háromszorozódott. Idén ráadásul az elegáns 
Kongresszusi Központban kapott helyet  
a rendezvény. A jelentkezők két kategóriában 
indulhattak a nyáron kezdődő vetélkedőn: az 
előadó-művészeti és a kreatív alkotói ágban 
a nevezők 11–11 alkategóriában mérethették 
meg magukat. A művészpalánták nemcsak 
festményt, fotót, kerámiát vagy szobrot ké-
szítettek, hanem vers, próza, sőt, filmalkotás 
is született. – Minden tehetséget megpróbál-
tunk kihozni, ami csak kikívánkozott belőlük 
– kommentálta a verseny színes termését a 
KULTI igazgatója, Preisinger Éva. Az esemé-

nyen a szenior alkotók munkáiból rendezett kiállítást Molnár 
László alpolgármester nyitotta meg, közben pedig a színpadon 
egymást követte a döntőgálán fellépő rekordszámú versenyző. 

A megmérettetésre számos műfajban lehetett indulni, így 
vers- és prózamondás, népdal, 
műdal, opera, operett és mu-
sical, humor, néptánc, 
szalontánc, hangszeres 
zene és kórus kategó-
riákban is megcsillog-
tathatták tehetségüket 
a vállalkozó kedvű idő-
sek. A szenior „Ki Mit 
Tud?” teljesen ismeret-
len műfajként már 2008-
ban is sikeresen rajtolt, 
két évre rá már a jelen-
legi két kategória beve-
zetésével pedig tovább 
nőtt a jelentkezők száma. Az ez 
évi verseny nemcsak nagyobb 
szabásúvá, de nemzetközivé is 
vált, hiszen a testvérvárosok-
ból is érkeztek hozzánk bolgár 
és szlovén együttesek. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy az idei 
biennálén megközelítőleg 270 idős szerepelt valamilyen formá-
ban.

A Tarka Színpad időstársulatát vezető és a szervezésben is 
oroszlánrészt vállaló Köllő Miklós elmondta, a több száz pro-
dukciót végighallgatva a zsűri olyan magas színvonalat ta-
pasztalhatott meg, hogy kénytelen volt 59 résztvevőt a döntőbe 
juttatni, így a közönség egy nyolcórás maratoni műsort élvez-
hetett végig. – A kezdeményezés ereje abban rejlik, hogy nem 
egymás ellen küzdenek, hanem egymásért szorítanak a részt-
vevők, örülnek a másik sikerének. Már ezért is megérte meg-
rendezni a fesztivált – tette hozzá a főszervező, Preisinger Éva. 
A KULTI igazgatója szerint a rendezvény elérte eddigi csúcsát, 
mivel nemcsak rengetegen jelentkeztek, de az elődöntők során 
minden eddiginél erősebb mezőny alakult ki. A zsűriben olyan 
neves művészek kaptak helyet, mint Benkő László, Lőte Attila, 
Bilicsi Erzsébet vagy Pitti Katalin. A Liszt-díjas operaénekes 
szerint is kivételes teljesítményt nyújtottak a versenyzők, aki-
ket nem a győzelem, hanem egymás megismerésének vágya 
hajtott. 

– Fantasztikus látni, hogy tisztes korú emberek szabadidejük-
ben táncolnak, énekelnek, verset mondanak. Ha minden idős-
nek hasonlóan szép hobbija lenne, fele annyinak éreznék gond-
jaikat – számolt be tapasztalatairól a művésznő. Köllő Miklós 
a mezőny legidősebbjét, a 90 éves operaénekes hölgyet nézve 
jutott hasonló megállapításra. – Egészen megható és felvilla-
nyozó érezni azt a végtelen életszeretet és életenergiát, amely 
árad ezekből az emberekből. De legyenek akármilyen jók, ők 
nem akarnak profik lenni, pénzt keresni, csak a művészet sze-
retetéért csinálják – tette hozzá a színházi rendező.

(T. D.)

– Nem indulhatnál azon a „Ki Mit Tud?”-on  
pantomimban, Lacikám?

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot!
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További programok és információ:

újbudaI SZENIoR
PRoGRaMKÖZPoNT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:  
hétköznap 9–14 óra között
Web: www.ujbuda.hu/60plusz
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

progrAMAJánló
ajánló az újbuda 60+ közel 
200 havi programjából
60+  VII. SZENIoR oRSZÁGoS 
REjVÉNYFEjTŐ VERSENY  2013.
Ideje: 2013. november 24., vasárnap 10.30 óra
Helye: Újbuda Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u. 
5., földszinti tanácsterem) 
 
Kategóriák:
1. Sudoku (logikai) rejtvény
2. Rejtvényfejtés (kezdő, középhaladó, haladó)
3. Nagyi-unoka csapatverseny
Korcsoportok: 60 éves kor felett, unoka esetén  
a felső korhatár 16 év (3. kategóriában)
Nevezés: 2013. november 20-áig az Újbudai Szenior 
Programközpontban személyesen (Bölcső u. 3.),  
vagy a 372-3482-es telefonszámon, valamint  
a gabonyi.erika@ujbuda.hu email címen.
Verseny rendezője: Rejtvényfejtők Országos 
Egyesülete és Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal (Bocskai út 39–41.)
Lebonyolítás: valamennyi kategóriában 2-2 rejtvényt 
kell megoldani, emelkedő nehézségi szinttel.  A fejté-
si idő max.: 1,5-1,5 óra
A vetélkedő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 
a több számban induló versenyzők megfejtett rejtvé-
nyeiket folyamatosan adhatják le, illetve vehetik át a 
következőt. A Nagyi-unoka kategóriában az unokák 
saját rejtvényeiket – segítség nélkül – önállóan fejtik 
meg.
Díjazás: valamennyi kategóriában az I. helyezettek 
kupa, I–III. helyezettek érem és oklevél díjazásban 
részesülnek.
Nevezési feltételek: ROE-versenyzők minősítésüknél 
alacsonyabb kategóriában nem indulhatnak, valamint 
a haladónál magasabb minősítésűek a versenyen nem 
vehetnek részt
Eredményhirdetés: kb. 14.30 órakor

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT  
SZERETETTEL VÁRUNK!!

60+ Városismereti séta –  
60+ gyalogtúrák
November 25., hétfő
Budaörsi Repülőtér – megtekintjük kerületünk egyik 
nevezetességét, az ország legrégebbi kisgépes nem-
zetközi repülőterét, melynek központi épülete ipari 
műemlék.
Találkozás: 10 órakor, Kosztolányi Dezső tér, 187-es 
buszvégállomás. A busz 10.10-kor indul.
 

További információt Domoszlai Erzsébet csoportve-
zetőtől kaphatnak (06/30/862-8152-es számon vagy 
e.domoszlai@freemail.hu címen)

60+ TERMÉSZETjÁRÁS 2013.
Novemberi programok
NOVEMBER 20., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)  
(30)560-8042
2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, óra alatt
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szil-
via (TvTE) (70)207-5374, ill. 316-7423
 
NOVEMBER 24., VASÁRNAP
Libanoni cédrus–Kecske-h.–Újlaki-h.  
–Kálvária-h.–Solymár
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)  
(30)560-8042
 
NOVEMBER 27., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)  
(30)560-8042
2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, óra alatt
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374, ill. 
316-7423
 
NOVEMBER 30., SZOMBAT
1. Budai-hegység–Csillebérc–Makkosmária– 
Budakeszi
8 km, 200 m
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, 21-es busz
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Sepsey Katalin (Műanyag SC)  
(70)251-1493
2. Erdős René Ház – múzeumlátogatás és séta
Találkozó: 9.45, Keleti p.u. pénztárak
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Bán Andrásné (CAOLA) (70)388-9463
 
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak 
megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő 
vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.

Nosztalgiatáncest és Katalin-bál 
az Őrmezei Közösségi Házban november 23-án, 
szombaton 19 órakor. A jó hangulatról és a zené-
ről Bakacsi Béla gondoskodik, aki az ’50-es, ’60-
as, ’70-es évek világslágereiből válogat. A belépő-
jegy ára: 1000 Ft. Asztalfoglalás, jegyrendelés: 
06/1/309-0007

„Előhívó” – Filmklub mindenkinek 
Papp Zoltán János vezetésével
Következő vetítés: november 26., kedd 19 óra, Őr-
mezei Közösségi Ház 
A film címe: Fél Nelson (rendezte: Ryan Fleck)
A belépőjegy ára: 500 Ft. Diák és nyugdíjas jegy: 
300 Ft. 60+ kártyával ingyenes!

Célokkal lassabban öregszünkIngyenes 
internetezési 
lehetőség

Ingyenes internetezési lehe-
tőség november 18-án 12 órá-
tól az Újbudai Szenior Prog-
ramközpontban (Bölcső utca 
3.). A számítógépes helyiség 
kedden, csütörtökök és pénte-
ken 9–14 óra között várja az 
érdeklődőket, naponta 1 óra/
fő időtartamra. A használat 
feltétele: Újbuda 60+ kedvez-
ménykártya bemutatása. 

A tervek szerint decem-
bertől diákok segítenek az 
alaptanfolyamokon elsajátí-
tottakat visszaidézni, illetve 
gyakorlati tanácsokat adnak 
internet, e-mail, skype stb. 
témákban.

Senior Capital projekt – 
Segítség az 50 év felettiek 
álláskeresésében
az újbuda Önkormányzata által nemzetközi együttműködésben 
szervezett 50+ projekt, a Senior Capital újabb fejezetéhez érkezett. 
ugyanis a program megvalósítását támogató, a projekt szakmai 
tanácsadó csoportjában működő két cég, az IbM Magyarország Kft. 
és a munkaügyi szolgáltatással, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
Pannon-Work Zrt. önzetlen felajánlást tett a kerületben élő 50–60 
év közötti polgárok számára.

Az IBM a felsőfokú végzettségűek segítését, míg a Pannon-Work az alap- és 
középfokú végzettséggel rendelkezők támogatását vállalta egy-egy ingyenes 
képzési program keretében. Mindkét vállalat programjában megtalálható min-
den olyan elméleti és gyakorlati információ, amely hathatós segítséget nyújthat 
a résztvevőknek az álláskeresésben. Az előadásokat, gyakorlatokat, tréningeket 
és a próbainterjúkat is profi HR-es szakemberek végzik/tartják.

Egy kis ízelítő a programokból:
• Munkaügyi/munkajogi tájékoztató: atipikus foglalkoztatási formák (munka-
erő-kölcsönzés, részmunkaidős foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás, 
megosztott munkaviszony), 50 év felettiek foglalkoztatási kedvezményei stb.  
• Önmenedzsment előadás: a kommunikáció alapjai, erőszakmentes kommu-
nikáció, személyiségtípusok alapjai, célkitűzés – célok, konfliktuskezelés, az 
önmenedzselés praktikái stb.
• Önéletrajzírás, interjúzás, praktikus tanácsok interjúkra, próbainterjúk: elmé-
let + gyakorlat (önéletrajzírás), önéletrajzok fajtái, milyen legyen a jó önéletrajz, 
mi várható az állásinterjúkon stb.

A programok pontos időpontjával és helyszínével kapcsolatban 2013. decem-
ber 5–8. között az ujbuda.hu honlapon, a 06/1/372-4636-os telefonszámon vagy 
személyesen lehet érdeklődni minden hétköznap 9–14 óra között az Újbudai 
Szenior Programközpontban (Bölcső utca 3.)
A jelentkezés időpontja: 2013. november 20. és december 4. között. 

Jelentkezni lehet: 
Az Újbuda újságban található, kitöltött jelentkezési lappal, mely letölthető az 
ujbuda.hu honlap 60+ aloldaláról is. A képzésekre kizárólag XI. kerületi lak-
címmel rendelkező 50–60 év közötti életkorú polgárok jelentkezését fogadjuk 
el, a végzettségének megfelelően, az adott programra egy alkalommal.

További tudnivalók:
• A programokon való részvétel ingyenes!
• Minden 50–60 év közötti újbudai polgár a végzettségének megfelelő program-
ra jelentkezhet egy alkalommal.

A jelentkezések benyújtása: 
Személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban, valamint a hivatal épüle-
tében elhelyezett 60+ gyűjtőládákban vagy e-mailben 60plusz@ujbuda.hu
Egy adott programra történő túljelentkezés esetén a résztvevőket sorsolni fogjuk!

Jelentkezési lap 
a Senior Capital projekt keretében szervezett képzési programokra:
Név: ..........................................................................................................
Születési idő: év, hónap, nap ....................................................................
Lakcím: ....................................................................................................
Legmagasabb iskolai végzettségem: (kérjük aláhúzni) 
• alapfok, középfok (Pannon-Work képzési program)
• felsőfok (IBM képzési program)

E-mail cím: ..............................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................
Alulírott tudomásul veszem, hogy a hiányzó, rosszul olvasható vagy téves adatköz-
lés, valamint egyéb életkorom és nem XI. kerületi lakcímem a jelentkezésem törlését 
eredményezi.

Budapest 2013.  ......................................................
 ..................................................  
 aláírás

Társtalanság és céltalanság megoldási lehető-
ségei időskorban címmel rendezték meg a 60+ 
mentálhigiénés programsorozat második elő-
adását november 8-án. A rendezvényen nem-
csak elméletek hangzottak el, de a kialakuló kis 
közösség a gyakorlati megoldásokat is csokorba 
szedte.

– Az életkor attól függ, ki hogyan és milyen 
idősnek érzi saját magát – kezdte előadását  
Kálmos Éva pszichiáter, aki bevallása szerint 

maga is elmúlt már 60 éves, így saját tapasztala-
tai is vannak a témával kapcsolatban. Elmond-
ta, meggyorsítja az öregedést a tétlenség, a cél 
nélküli egyforma napok sora, míg késleltetésé-
nek legjobb módja, ha vannak céljaink, szoci-
ális kapcsolataink. Kiemelte a séta, a kirándu-
lás, a kertészkedés fontosságát, hiszen a fizikai 
aktivitás segít a szellemi frissesség megőrzé-
sében is. Hozzátette, az Újbudán lakó szépko-
rúaknak szerencséjük van, amiért a kerületben 

jól kitalált és 
jól működő 
prog ra mok 
várják őket a 
60+ keretén 
belül. Véle-
ménye sze-
rint az ilyen 
r e n d e z v é -
nyeken való 
részvétel is 
hoz z ájá r u l 
az időskor 
b o l d o g a b b 
megéléséhez. 

Az előadás 
hamar átala-
kult egy in-

teraktív beszélgetéssé, 
amely során a hozzá-
szólók rengeteg gyakor-
lati jó tanácsot osztottak meg kortársaikkal. Va-
laki az önkéntességben, a karitatív munkában 
találta meg nyugdíjas éveinek értelmét, van, aki 
rendszeresen túrázni jár, míg mások tornafog-
lalkozásokon vesznek részt. Akad olyan is, aki 
az alkotásban leli örömét, ami megnyilvánulhat 
képzőművészeti művek létrehozásában, de akár 
a sütés-főzésben is. Többek számára az internet 
nyitotta ki a világot, amely nem csupán az in-
formációszerzésben nyújt segítséget, de például 
a skype-nak köszönhetően a távolabb élő gyer-
mekekkel, unokákkal is tartható a kapcsolat. A 
helyszínen elhangzott több, valós példa alapján 
kijelenthető, a világháló használata akár 80 
éves kor fölött is elsajátítható. Végül, miután 
kialakult, ki miben tud segíteni a többieknek 
(túra- és tornalehetőségek, önkéntesség, inter-
netezési tanácsok stb.), az érintettek megosztot-
ták egymással elérhetőségeiket. 

A programsorozat következő előadásai: no-
vember 22. 12.30 (dr. Kálmos Éva); november 
26. 12.30 (dr. Machó Adrienn); november 29. 
13.00 (dr. Kálmos Éva). Helyszín: Újbudai 
Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.)

(V. L.)K
ép

ün
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Diákokat és tanárokat kérdeztünk, 
milyen mélyen hálózza be életüket  
a média.

Hornyák Zsuzsa magyar-  
és történelemtanárunk:
Rettentő kritikus vagyok, mert nagyon 
sok butaságot látok, hallok. Otthon ál-

landóan szól a tévé,  mert nem szeretek 
egyedül lenni. Néha a tévével is vitába 
szállok, mert nem tetszik, amit látok. 
Engem zavar, hogy sokat foglalkoznak 
ugyanazzal a témával, és hogy ugyanazt 
a szót mondják el néhány percen belül 
számtalanszor, ez zavar, mivel magyar-
tanár vagyok. Hallgatok zenecsatorná-
kat, hogy lépést tartsak a fiatalsággal. 
Sorozatokat is szoktam nézni, mert érde-

kel. Szeretek újságot olvasni, sajnos ezt 
manapság egyre kevesebben teszik.

• Mit csinálna, ha nem lennének elektro-
nikai cikkek?

Nem szomorkodnék, mert kiülnék a sza-
badba, és hallgatnám a madárcsicsergést. 
Többet beszélgethetnék. De nem jó, 
hogy a beszélgetőtársamnak a fülé-

ben sokszor egy fülhallgató 
van.

Manapság sok információ-
hoz könnyen hozzájuthatunk, 
de közben az emberek elide-
genedtek egymástól. 

Endrekovics Kristóf 
8. a osztályos tanuló:
Híradót nem szoktam nézni, és az 
újságban csak a sportcikkek érde-

kelnek. A celebek egyáltalán nem. A té-
vében a meccseket és a tudományos mű-
sorokat nézem.

• Mit csinálnál, ha nem lennének elekt-
ronikai cikkek?

Több időm lenne tanulni. Többet tudnék 
sportolni. Elmennék biciklizni vagy le-
hívnám a haverokat  focizni.

Néhány tanulónak  
a „média” szóról  
az internet jutott 
eszébe...
– Ha nincs internet, akkor nem 
lehet televíziózni – mondta 
Habó Ádám 6. osztályos ta-
nuló. A televízió akkor jó, ha 
van wifi. Habó a számítógépet 
tanulásra – Google, Wikipédia 
– használja. Ha nem lenne in-
ternet, az emberek a saját ké-
pességeiket használnák. – Én 

el tudok olyan munkát képzelni később 
az életemben, amelyben nem használom 
az internetet. Például 1994-ig nem volt 
internet – mondta Habó. Van az inter-
netnek veszélye – szerinte – az ártalmas 
játékok.  

Hegyi Kristóf 6. osztályos diák saját 
blogot vezet, amit maga szerkeszt. A 
tartalom kezelésében Habó Ádám segí-
tett neki. Osztálytársuk, Stangl Márk a 
természetismeret tantárgyhoz használja 
a világhálót, például egy helység tenger-
szint feletti magasságát számítógépen ke-
resem meg, mesélte. Az előnyöktől és a 
hátrányoktól függetlenül minden gyerek 
egyetértett azzal, jobb hogy van net, csak 
okosan kell használni. 

(Összeállította: Al Hajjar Viktór 7. o, 
Antal Botond 5. o, Bak Lukács Péter 5. o, 

Jovanovski Alexandra 8. o,  
Madarász Ákos 8. o)

VErsENyErEDméNyEiNK:

Diákolimpia 1. 7. a, 8. a
Informatika 8. 7. a
Távolugrás 1. 8. a
Magasugrás 2. 7. a, 8. a
Történelem 3. 8. a
Váltó futás 1. 7. a, 8. a

SZERKESZTIK A GYEREKEK

DélutáNi suli

Négyig a tanulószobán
Bemutatkozik  
az Őrmezei általános 
iskola
Iskolánkban sok a hagyományos program és a rendezvény. Fi-
gyelünk a természetre, ökolábnyomunkra, ezért vagyunk már 
lassan tíz éve ökoiskola. A meghirdetett kerületi versenyeken 
részt szoktunk venni, általában dobogós helyezést érünk el, 
de még országos eredményeink is vannak. Negyedik osztály-
tól kezdve fontos 
a nyelvtanulás 
a diákoknak. A 
heti három óra 
mellett az emelt 
szintűek plusz 
egy órát kapnak.

Az alsó tago-
zatosok délutáni 
tanulási ideje há-
romnegyed há-
rom és háromne-
gyed négy között van. Ezután uzsonnáznak, négy órától pedig 
folyamatosan mennek haza a diákok.  

Alkalmanként színház-, múzeum-, állatkert- és cirkuszláto-
gatást szerveznek a tanárok. Többféle szakkör közül választ-
hatnak: énekkar, népdalkör, informatika-, matek-, történelem-, 

öko-, rajz-, néptánc- és kézművesszakkör. 
Minden évben szép eredményt érünk el az 
Újbudai Tavaszi Hangversenyen.

A tanulók számos sportfoglalkozás 
közt is választhatnak: kosárlabda, röp-
labda, atlétika, játékos torna, teremho-
ki, takewando, akrobatikus rock and 

roll, foci szakképzett edzőkkel. 
Bibliáról is tanulhatnak a gyere-
kek. A katolikus és a református 
egyház hitoktatói hetente tarta-
nak órákat minden osztálynak. 
Az iskola 12 ezer kötetes könyv-
tára a tanulók rendelkezésére 
áll. Minden évben az alsósok és 
a felsősök erdei táborba mennek 
egy hétre. Az épületben a We-
iner Leó zeneiskola működik. 
Télen a gyerekeket a testnevelő 
tanár sítáborba viszi, és persze a 
szüleiket is.

(Cziráki Dóra 7. a)

Bemutatkozik  
a Petőfi sándor 
általános iskola
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ONLINE PÉNZTÁRGÉP! 
(ÉRVÉNYES ENGEDÉLYSZÁM: MKEH A015)

Információ és rendelésfelvétel:
Telefon:  

(+36-1) 464-7480
E-mail:  

kereskedelem@delfinrendszerhaz.hu

A méDiA sZErEPE

Behálózva

mindahányan észrevettük, hogy a gyere-
keknek bent kell maradniuk négyig, de ennek 
előnye is van, mert nem lógnak, csavarognak a 
diákok, hanem a leckéjüket csinálják, és időben 
le tudják adni a tanároknak. Ezen kívül még 
sokféle szakkör közül is választhatnak, énekkar, 
informatika, kosár, foci, szivacskézi, DÖK és 
ökoszakkör. interjú három hetedikes tanulóval.

•  Mit szóltok ah-
hoz, hogy dél-
után négyig bent 
kell maradnotok 
az iskolában?

Kriszti: Nem 
örülök neki, de 
segítség a tanu-
lásban.
Kristóf: Engem 
nem zavar, még 
jó is.
Regina: Sze-
rintem jó dolog, 
hasznos.

• Szerintetek hol 
jobb megcsi-
nálni a leckét: 
otthon vagy az 
iskolában?

Kriszti: Az is-
kolában, mert ha 
nem értem, a ta-
nárnő elmagya-
rázza.
Kristóf: Az iskolában, mert a szaktanárok ellenőr zik.
Regina: Szerintem az iskolában, mert itt könnyebb ta-
nulni, és fel lehet mondani a tanárnak.

• Ki kérte, hogy maradjatok bent az iskolában?
Kriszti: Anyukám, mert tudja, hogy otthon lusta len-
nék, és mással foglalkoznék.

Kristóf: A tanárok és a szüleim tanácsolták a jegyeim 
alapján.
Regina: Anyukám szerette volna.

 
A diákok nagy része örömmel jár iskolába és marad 
bent tanulószobán, de akadnak olyanok, akik épp az 
ellenkezőjét gondolják. Általában szülői kérésre vagy 
szaktanári ajánlásra fogadják el a tanulószobát. Az al-
sós tanulók 20 százaléka tovább bent marad, mint négy 

óra, a felsősök viszont már a tanórák után hazamenné-
nek. Az alsósok szívesebben maradnak bent délután, 
mert játékosan tanulnak háromtól négyig. Azért jó  
a felsősök számára, mert a tanárok ki tudják segíteni 
a gyerekeket, és a nyolcadikosokat felkészítik a felvé-
telire. A tanulószoba csak hetediktől nyolcadikig van, 
elsőtől hatodikig csak napközi.

(Cziráki Dóra 7. a)
Cziráki Dóra

A mi sulink, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola a XI. kerület  
kertvárosában, Albertfalván 
található. Vigyázunk a kör-
nyezetünkre, és ennek meg is 
lett az eredménye, 
mert idén megnyer-
tük az „ökoiskola” 
címet.

Bár a tanórai kö-
vetelmény, a házi 
feladat egyre több, 
a jó légkör, a ba-
rátok és a tanárok 
kellemessé teszik 
a tanítási napokat. 
Délutánonként  a 
hatalmas udvaron játszunk, 
sportolunk, beszélgetünk, 
amíg a tanulás elkezdődik. 
Ebben a tanévben sok szak-
kör, klub- és sportfoglalkozás 
indult, rengeteg érdekes, iz-
galmas dolgot hallunk.

Szívesen járunk a termé-
szetkutató, weblapkészítő, 
történelem, újságíró, infor-
matika, könyvtárismereti 
szakkörre, a filmklubba vagy 
a fizikalaborba. Iskolánkban 
JAM diákvállalkozás is mű-
ködik, ahol a gyerekek a saját 
készítésű tárgyaikat árulják, 
nyugtát állítanak ki a termé-
keikről. Erre a JAM és NAV 
közötti keretmegállapodás ad 
lehetőséget.

A színészmesterség iránt 
érdeklődők a Petőfi Musical 
Stúdió munkájában vesznek 
részt, ahonnan számos buda-
pesti és vidéki színház színé-

sze került ki. Az érdeklődők 
már első osztálytól bekap-
csolódhatnak a stúdió mun-
kájába. Egyéni és csoportos 
hangképzésben vehetnek 

részt és táncolhatnak a stúdió 
tánckarában.

A diákönkormányzat min-
den évben hajókirándulást 
szervez a felső tagozatos 
tanulóknak. Külön hajóval 
megyünk Szentendrére vagy 
Vácra. Ezek a közös kirán-
dulások jó hangulatban tel-
nek, és összekovácsolnak 
minket. Szeretjük az isko-
lánkat, szívesen járunk a 
„Petőfibe”.

AlbertfAlvA
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A mindennapi hősök dicsérete  
– szociális munka Napja 

 

„Őrizzük, tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek,
s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.”

(Ipolyi Arnold)

A Kerület Napja alkalmából idén is kiírásra kerül az Újbuda kulturális és történelmi emlékeit 
felidéző ETELE helytörténeti és helyismereti verseny.
 
A verseny kiírója:        Farkas Krisztina, a Köznevelési Bizottság alelnöke
Szakmai támogató:      Újbudai Pedagógiai Intézet
Fővédnök:                   Dr. Hoffmann Tamás polgármester
Védnökök:                  Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő
                                    Dr. Molnár László alpolgármester

A DönTő IDőponTjA:      várhatóan 2014. május 7.
Helye:                         Újbuda önkormányzatának képviselő-testületi ülésterme

nevezni lehet:              3 fős vegyes csapatokkal 11–14 évesek korosztályában
nevezési határidő:       2013. november 30.
nevezés leadása:         Elektronikus formában, az alábbi e-mail címen:  
   serman.katalin@upi.ujbuda.hu

A VErSEny lEbonyolíTáSA:
1. forduló: Előzetesen elkészítendő feladat (elektronikus formában)
2. forduló: Írásbeli feladatlap megoldása (elektronikus formában)
3. forduló: Szóbeli döntő a 11 legjobban szereplő csapat részvételével

A szóbeli döntőbe jutott csapatok értékes nyereményekben részesülnek.

Az előzetesen beadandó feladat: A csapatok készítsenek helytörténeti újságot Újbudáról négy 
A/4-es oldal terjedelemben egyedi címmel, képekkel, ábrákkal, rajzokkal, saját alkotású szöve-
gekkel. A terjedelmi előíráson kívül egyéb megkötés nincs.

Az 1. forduló feladatának beadási határideje: 2014. január 31.

EtElE helytörténeti és helyismereti verseny

2014

multimédiás verseny és „Olvass velünk!” díjátadó
idén kilencedik alkalommal rendezték 
meg a diákok körében igen népszerű 
multimédiás versenyt november 7-én 
a hivatal üléstermében. Egyúttal az 
„Olvass velünk!” című vetélkedő díjait is 
átadták.

Az eseményt Hoffmann Tamás polgármester 
és Simicskó István sportért és ifjúságért felelős 
államtitkár nyitotta meg. Az ünnepi hangu-
latról a Weiner Leó diákjai gondoskodtak, re-
neszánsz táncokat adtak elő. Simicskó István 
beszédében elmondta, nincs fontosabb annál, 
minthogy egészséges szemléletű fiatalok ne-
velkedjenek fel, akik különbséget tudnak ten-

ni a vélt és valós értékek között. A megnyitó 
után az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Vi-
lághónapja alkalmából rendezett, többfordulós 
„Olvass velünk!” című verseny eredményhir-
detése és a díjak átadása következett. A vetél-
kedőn 3 kategóriában 84 csapat, összesen 336 
tanuló vett részt. Ezután indult a multimédiás 
prezentációs verseny, melynek témája idén a 
Szabadidő Újbudán volt.

– A prezentációval a diákok a hobbijukat 
mutathatták be, a festészetet, a versírást, de fő-
ként a sport ragadta meg képzeletüket – mond-
ta Ruzsinszkiné Lukácsy Margit, az Újbudai 
Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértője. – 
Annak jártak utána, milyen sportolási lehető-

ségek vannak Újbudán. Ez 4–5 bemutatóban is 
központi téma volt, de igazából mindegyikben 
szerepelt valamilyen szinten.

„– Izgő-mozgó tűpárna, a hátán 100 szurony, 
erdő alján az avarban nesztelenül oson. Mi az?

– Ez nem lehet más, csak a sün. Erről jut 
eszembe, mennem kell edzésre.

– A sünről az edzés jut eszedbe? Ez furcsa.
– Nem az edzés, hanem a hely, ahova járok. 

Annak is tüskéi vannak.
– Most már tudom, az a Tüske Csarnok!”

Ezzel a kedves geggel kezdődött az első pre-
zentáció, amit kivetített színes képek, filmek 
és zene kísért. A csapatok többsége az elkészí-
tett munkához saját képeket, videofelvételeket 
használt. Az előadáshoz írt szöveget a diákok 
többsége nem olvasta, hanem saját szavaival 
mondta el. A legjobban sikerült előadásokat 
komoly pedagógiai munka segítette. – Minden 

évben azt tapasztaljuk – tette hozzá Ruzsinsz-
kiné Lukácsy Margit –, hogy ott dolgoznak 
legjobban a tanulók, ahol nincsenek magukra 
hagyva, nemcsak az informatikatanár terelge-
ti őket, hanem a könyvtáros és a magyartanár 
is besegít. Ilyenkor a prezentációhoz készített 
szövegük is jobban sikerül, az előadásmódjuk 
is jobb, és általában ezek az előadások szoktak 
nyerni. Azt tapasztalom, hogy ezt az iskolák 
is észrevették, és egyre több ilyen színvonalas 
pályázat születik.

A zsűri szerint alig volt idén kimutatható a 
különbség a csapatok között. Az első négy csa-
pat memóriakártyát kapott, az 5., 6., 7. helye-
zett és a felkészítő tanárok könyvjutalomban 
részesültek. Minden résztvevő emléklappal és 
csokoládéval távozott. A rendezvényt Újbuda 
Önkormányzata támogatta.

(Újbuda)

A szociális munka Napja alkalmából megrende-
zett kerületi ünnepségen összesen öten része-
sültek Polgármesteri Dicséretben. Ők olyan 
szakemberek, akik évek óta a kerület szociális 
intézményeiben a hozzájuk fordulók segítésén 
munkálkodnak.

Kiemelkedő szakmai munkájáért Prim Zsoltné, Balázs 
Józsefné, Radványiné Ignáth Szilvia, Szegedi Péterné és 
Csonka Judit részesült polgármesteri dicséretben. A díjá-
tadón külön köszöntötték Kissné Tóth Katalint, az Újbudai 
Humán Szolgáltató Központ leköszönő intézményvezető-
jét, aki a Kerület Napján Újbuda Szolgálatáért elismerő 
címben részesült. A kitüntetéseket Hoffmann Tamás pol-
gármester és Simicskó István államtitkár adta át. 

– Olyan nagy rendezvénnyé duzzadt a Kerület Napja, 
hogy egyetlen nap már kevés ahhoz, hogy mindenkinek 
köszönetet mondjunk, aki azért fáradozik, hogy mind a 
lakóhelyünk, mind pedig az itt élők napjai szebbé válja-
nak. Ezért is jó, hogy november 12-én egy külön napot 
szentelhetünk a szociális területnek, és főleg azoknak, 
akik az év többi napján másokért fáradoznak – fogalma-
zott köszöntőjében Hoffmann Tamás. 

Simicskó István országgyűlési képviselőként is gyak-
ran találkozik a magánnyal, hiszen több olyan idős ember 
keresi fel fogadóóráján, aki egyedül él. Mint mondja, a 
legnagyobb probléma az idősek számára az, amikor már 
nem tudnak kihez szólni, amikor már senki nem kíváncsi 
rájuk. Ezért is fontos a szociális munkások tevékenysége, 
akik a kicsiktől kezdve egészen az idősekig mindenkinek 
igyekeznek támaszt nyújtani. – Ők a mindennapi hősök, 
akik arctalanul élik az életüket, de ilyenkor megérdemel-
ten minden szem rájuk szegeződik – fogalmazott az ál-
lamtitkár. 

– Van két-három mondat, amely kortól, nemtől és tár-
sadalmi hovatartozástól függetlenül mindenki számára 
ugyanazt jelenti. Ezek a bátorítás szavai, a szeretet, az 
odafigyelés, a megbecsülés és a tisztelet kifejező eszkö-
zei. Ezt a pár szót jó esetben egy közeli hozzátartozónk-
tól, családtagunktól vagy barátunktól kapjuk meg, de leg-
többen nem ilyen szerencsések. Ezeknek az embereknek 

mindennél többet jelent a szociális munkások figyelmes-
sége, a gondoskodás, amelyet tőlük kapnak. Ezért is nagy 
a felelőssége az ilyen hivatást választó személyeknek, 
hiszen nekik azon túl, hogy nap mint nap robotolnak, a 
kiszolgáltatottak méltóságának megóvását is szem előtt 
kell tartaniuk. Ez pedig mindennél fontosabb feladat – fo-
galmazott előadásában Jókai Anna. 

Az írónő úgy látja, napjaink egyik legégetőbb társa-

dalmi problémája az úgynevezett lelki bulimia és lelki 
anorexia. Sokan – hasonlóan a bulimiához – szó szerint 
habzsolják az életet, amelybe végül bele is fásulnak, míg 
mások annyira félnek az érzésektől, a bántásoktól, hogy 

teljes magányban, elszigetelten élnek, és megfosztják ma-
gukat az élet élvezetétől. Ezek az emberek az úgynevezett 
lelki anorexiások. Számunkra majdnem olyan fontos a se-
gítségnyújtás, mint egy haldokló számára.

A rendezvényen Molnár László alpolgármester beszélt 
a szociális területen végzett feladatokról, Ábrahám Ka-
talin az idősügy helyzetét ismertette, de előadást tartott 
Écsy Gábor, a Katolikus Caritas országos igazgatója is 

„Szociális munka a Caritasban” címmel, míg Márta nő-
vér a „Szegénysorsú emberek segítése” címmel tartott 
prezentációt.

(K. A.)

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján 
felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 8. (péntek) déli 12.00 óra
 

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölé-
sével „Pályázat a ……. hrsz.-ú ingatlanra” megjelöléssel a Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda 
Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.) címére személyesen a Budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobá-
jában lehet benyújtani.
 
A pályázatok bontásának időpontja: 2013. november 8. (péntek) 12 óra 10 perc
Helye: budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. III. em. 304. tárgyaló
 
Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 381-1309 telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. számú rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

PályáZAti FElHÍVás

további  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a Qr-kódot

Megnevezés Hrsz. Terület (m2) övezet Kikiáltási ár
1. Bp., XI. ker., Lépés utca 1829/3 1000 L6-M-XI/8 24 000 000 Ft + áfa
2. Bp., XI. ker., Lépés utca 1835/9 1326 L6-M-XI/8 40 500 000 Ft + áfa
3. Bp., XI. ker., Lépés utca 1872/3 989 L6-M-XI/9 24 530 000 Ft + áfa

tisztelt Újbudaiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a je-
lenleg érvényben lévő várakozási 
hozzájárulások 2014. január 31-én 
lejárnak. A 2014. évre érvényes vá-
rakozási hozzájárulásokat kérelemre 
adjuk ki. 

A kiadás feltételeiről tájékozód-
hatnak a www.ujbuda.hu honla-
punkon, az Ügyintézés, ügyfajták 
– Ügyfajták – Városüzemeltetési 

Igazgatóság – Lakossági várakozási 
hozzájárulás, Parkolási ügyek menü-
pont alatt, ahol a letölthető kérelem-
nyomtatvány is elérhető. A jelenleg 
érvényes várakozási hozzájárulással 
rendelkező lakóknak postai úton 
juttatjuk el a szükséges dokumen-
tumokat. A kitöltött nyomtatványt, 
az eljárási díj befizetéséről szóló bi-
zonylatot, továbbá a szükséges mel-
lékleteket postai úton várjuk vissza a 
1518 Budapest, Pf. 10. címre.

FElHÍVás

további  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a Qr-kódot

SzentimrevároS

Csonka Judit, Szegedi Péterné, Kissné tóth Katalin, 
Hoffmann tamás, balázs Józsefné, Prim zsoltné  

és radványiné ignáth Szilvia
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teadélután a malomban
November 8-án, pénteken tartották Nagyné Antal Anikó önkor-
mányzati képviselő időskorúaknak szervezett, újabb tematikus 
teadélutánját. Az eseményt a képviselő asszony az Összefogás 
Újbudáért Egyesülettel együttműködésben, ez alkalommal  
a civil szervezet Malom elnevezésű közösségi terében rendezte 
meg, és a jövőben is ez a hely ad majd otthont a programnak. 
A teadélután témája illeszkedett a változékony őszi időhöz, az 
időjárási jelenségek emberi szervezetre gyakorolt hatásairól 
tartott előadást dr. Szeifert Jenő szakorvos. A szakember fel-
hívta a figyelmet az időjárás-változások okozta egészségügyi 
problémákra és a lehetséges kezelési módokra. Ezt követően 
az érdeklődők ingyenes vércukor- és koleszterinszint-mérésen 
vehettek részt. A szervezők széles teaválasztékkal, házi süte-
ménnyel és palacsintával kínálták a vendégeket, akik közül 
többen táncra is perdültek az eseményt záró, nosztalgikus dal-
lamokat idéző zenés mulatságon. 

szent márton fényei – lámpás 
felvonulás szent márton emlékére
Évtizedek óta változatos programokkal „ülik meg” Szent Már-
ton ünnepét a Domokos Pál Péter Általános Iskolában. Szent 
Márton jóságát, segítőkészségét, felebaráti szeretetét idén az 
intézmény falain kívül is hirdették. A német nyelvterületről 
származó szokás szerint a diákok a Márton-nap előtti héten ké-
szítették el lámpásaikat, tanulták meg a Szent Mártonról szó-
ló német és magyar nyelvű énekeket. Az alapos tárgyi és lelki 
felkészülés után november 11-én a késő délutáni sötétségben 
aztán ők is Szent Márton fényei lehettek: több mint 70 tanuló, 
szüleik, testvéreik és tanítóik lámpásaikban égő mécsesekkel 
és énekszóval sétáltak az iskola körüli utcákban. A majdnem 
egyórás felvonulást követően meleg tea és süti várta a fény-
hordozókat. – A tanítói-nevelői munka fontos része hagyomá-
nyaink ápolása, mellyel nemcsak ismereteket, hanem erkölcsi 
értékeket is közvetíthetünk a gyerekek számára leginkább be-
fogadható módon – mondta el Burkali Mónika tanárnő, az ese-
mény ötletgazdája és megvalósítója. 

Kedves Középkorúak!
Szeretettel várjuk Önöket a TESTNEVELÉSI EGYETEM 
SZENIOR AKADÉMIA nyilvános és ingyenes előadás-soro-
zatának következő előadásán! Sport, életmód, egészség test-
ben és lélekben témakörben kiváló, elismert szakemberek és 
egyetemi tanárok speciálisan a mi generációnknak tartanak 
előadást kéthetente. Az előadás időpontja: 2013. november 25. 
17 óra. Előadó: Balczó András olimpiai bajnok. Az előadás 
címe: Küldetés. Helyszín: Testnevelési Egyetem, Aula. 1125 
Budapest, Alkotás u. 44. Helyfoglalás 16.30-tól

időseknek szóló nordic 
walking program indult
A Házak Háza Családi mozgás- és Programközpont, valamint az Összefogás Újbudáért Egyesület nordic walking túrát 
szervezett a kerületi időseknek. A Kamaraerdei ifjúsági Parktól induló csapat egy földúton vágott neki az erdőnek, 
hogy a friss levegőn mozgassa át tagjait. mostantól minden héten indítanak túrát a vállalkozó kedvű szépkorúaknak.

márton-nap a szent Benedekben
Gyerekzsivajjal telt meg a mezőkövesd utcai szent Benedek iskolaközpont  
a hétvégén. A katolikus intézmény szülői közössége minden novemberben  
márton-napi rendezvényt szervez az iskolában, amelynek minden egyes perce  
a gyerekek kikapcsolódásáról szól. 

árvácskaültetés a haranglábnál

Életmentô
 segítség!

Vérünkben 
a segítség!

Rendszeres, 
  ingyenes orvosi szûrôvizsgálat.

Kulturált környezet.

Szendvics, kávé.

Ingyenes Wi-Fi.

Költségtérítés!

www.plazmaferezis.hu

+361 209 9243

  budapest1@plazmaferezis.hu
www.facebook.com/adjplazmat  

Infopark E épület 1117 Budapest, 
Neumann János u. 1/E.
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A legenda szerint Szent Márton a Ró-
mai Birodalom Pannónia tartomá-
nyának Savaria nevű városában (mai 
Szombathely) látta meg a napvilágot 
egy római elöljáró fiaként. A római ka-
tonaként szolgáló Márton egy téli estén 
odaadta köpenyét egy koldusnak. Az-
nap éjszaka álmában megjelent Jézus 
a koldus alakjában. Márton megtért és 
megkeresztelkedett, misszionárius-

ként segítette az embereket. Jóságá-
ról még életében legendák kering-
tek, püspökké akarták szentelni. 
A monda szerint, mikor ennek 
hírét vette, az érte jövő küldöt-
tek elől nagy alázatosságában 
a ludak óljába bújt. A szárnya-

sok azonban gágogásukkal óriási 
zajt csaptak, elárulva Márton rejtek-
helyét. Mártont 371-ben püspökké 

szentelték.
Ez a történet az oka, hogy a 

Márton-napot mindig libaevéssel 
ünnepeljük, a hagyomány gyakorlása 

pedig nem hiányozhatott a Szent Be-
nedek repertoárjából sem: az iskolai 
versenyek győztesét egy egész libával 
ajándékozták meg. – Szeretnénk jól 
érezni magunkat, és megmutatni az 
érdeklődőknek, kik vagyunk, hogyan 
élünk – mondta el az eseményen Cser-
nus László önkormányzati képviselő. 
A rendezvényre ugyanis nemcsak az 
intézmény diákjait várták, az ünnep 
nyíltnapként is szolgált, melyen a 
felvételizni kívánó gyerekek megta-
pasztalhatták az iskola légkörét, így 
például az itt folyó lelki életet. Az ese-
mény egyik legérdekesebb programja 
a népdaltanítás volt, ahol a kicsik va-
lódi népzenészektől sajátíthatták el a 
borról és szerelemről szóló vidám nó-
tákat. A látogatókat teaház, tanár-diák 
focibajnokság és kézműves foglalko-
zások várták, de néptáncprogramra, 
bábszínházi előadásra és növényfelis-
merő versenyre is jelentkezhettek.

(T. D.)

árvácskát ültetett az Összefogás Újbu-
dáért Egyesület és a csatlakozó helyi 
lakosok társasága a Fehérvári út és 
Hengermalom út sarkán álló Harang-
lábnál. A november 7-i esemény 
kezdeményezője Nagyné Antal Anikó 
önkormányzati képviselő volt.

– Ez a tér már régóta mostoha sorsú – mond-
ta Nagyné Antal Anikó. – Elég kopár, csak fű 
van itt, nem marad meg rajta semmi. Sajnos 
arra nem alkalmas, hogy padokat tegyünk ide, 
mert két forgalmas út is keresztezi, de hogy 
a szemnek szép legyen és gyönyörködhessünk 
benne, kihasználva az őszi növényültetési idő-
szakot, úgy döntöttünk, beültetjük virággal – 
folytatta. A tér mögötti épületben található az 

egyesület székhelye, ahová sok helyi asszony 
jár tornára és különböző programokra. – Egy 
rendkívül jól összeszokott társaságról van szó 
– mesélte Bakosné Wagenhoffer Klára. – Na-
gyon jól érezzük magunkat itt, és szájhagyo-
mány útján egyre bővül a csapat. Hasonló 
gondolkodásúak vagyunk és egyformán sze-
retjük a szépet.

Így aztán lett is sok vállalkozó a virágülte-
tésre. Mindenki ízlésének megfelelően sza-
badon válogathatott a színek között. Csupán 
egyetlen megkötés volt. A résztvevőknek az 
Összefogás Újbudáért Egyesület két kezdőbe-
tűjét is meg kellett formázni a virágokból a tér 
egyik sarkában, hogy legyen mire emlékezni, 
valahányszor erre járnak.

(Újbuda)

A nordic walking röviden annyit tesz, hogy két síbot-
szerű pálcával sétálunk valamilyen természetes ta-
lajon. Egy olyan kíméletes mozgásformáról van szó, 
amely mindenkinek aján-
lott, aki ízületei megter-
helése és erőlködés nélkül 
akarja átmozgatni egész 
testét. – Szeretnénk minél 
több kerületi időst bevon-
ni a programunkba, hogy 
ők is tegyenek valamit 
az egészségükért, és ké-
szüljenek fel az amúgy 
is mozgásszegény télre – 
mondta el Sopper Nóra, a 
Házak Háza túravezetője.

A program egyik 
főszervezője, Nagyné An-
tal Anikó önkormányzati 
képviselő is részt vett a 
sétán, elmondása szerint 
az Összefogás Újbudáért 
Egyesület közösségépítő 
tevékenységében mindig 
is nagy hangsúlyt kaptak 
az egészséges életmóddal 
kapcsolatos programok. 
– Az egyesületben sokan 
járnak meridiántornára, 
ezért arra gondoltunk, en-
nek jó kiegészítése lenne 
a szabadban végezhető 
nordic walking – mondta 
a képviselőnő, majd hoz-
zátette, nemcsak a tornáról, de a társasjáték- és kártya-
klubból is érkeztek érdeklődők.

Kevesen gondolnánk, hogy a könnyűnek tűnő sport 
az izmok 90 százalékát megmozgatja, mégpedig úgy, 
hogy a csípő- és térdízületeket kíméli, sőt, javítja azok 
funkcióit. A magas pulzusszámon végzett mozgásnak 

pedig kiváló élettani hatásai vannak. – Sokan csodál-
koznak, hogy a sétához miért van szükség botokra, de 
éppen ezzel tudunk több izmot megmozgatni, és tesz-

szük intenzívebbé a mozgást – magyarázta el a túra-
vezető. A két egyesület minden héten szerdán délelőtt 
szervez nordic sétákat Kamaraerdőn, és ha nagyobb 
közösség kovácsolódik össze, családtagokkal együtt 
komolyabb barangolásokra is lehet számítani.

(T. D.)

KAmArAerDő
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Eseménysorozattal ünnepelte Újbuda november 11-ét
Karinthy Márton és Sipos Mihály  
a kerület díszpolgárai 

Futóverseny a Kerület Napján
11 óra 11 perckor sütötte el a polgármester a startpisztolyt, amely a Kerület 
Napja alkalmából minden évben megrendezett Városrészek Közötti Futás 
elindulását jelezte. A jeles napon több mint ezer ember lépte át a célvonalat, 
ezzel a rendezvény megőrizte a tavalyi részvételi rekordját.

A csípős hideg ellenére nagy tömegek gyülekeztek az Őrmezei Általános Iskola előtt 
szombaton(dátum), hogy elinduljanak a 2400 méteres ünnepi futóversenyen. A Városré-
szek Közötti Futás évek óta a Kerület Napja rendezvénysorozat megkerülhetetlen prog-
ramja, ahová a városrész számos pontjáról érkeznek iskolások, családok és egyéni ver-
senyzők. A kislányával induló Junghausz Rajmund – a körzet önkormányzati képviselője 
– elmondta, a hagyományos program annyiban módosult, hogy a rengeteg útfelújítás miatt 
a futók útvonalát Őrmezőn belül jelölték ki.

A résztvevők egy kiadós bemelegítés után álltak rajthoz, majd Hoffmann Tamás polgár-
mester startlövésére nekilódult a tömeg. A városvezető elmondta, a futás nemcsak egyre 
népszerűbb a kerületben, de a futópályák építésével egyre több teret is biztosít hozzá Új-
buda Önkormányzata. A rendezvényen még Simicskó István sportállamtitkár is nyúlcipőt 
húzott, aki annak ellenére állt be a futók közé, hogy reggel még az Ádám Jenő Iskola 
sportnapján rúgta a bőrt a tanár-diák focimeccsen. – Van, aki csak beszél a sportról, én 
igyekszem csinálni is. Fontosnak tartom, hogy mi, szülők, politikusok jó példával járjunk 
a fiatalok előtt – jelentette ki az államtitkár. A vetélkedés idén sem zajlott tét nélkül, a 
dobogós versenyzők az érem mellé futással kapcsolatos sporteszközöket és sportruhákat 
kaptak.

(T. D.)

Aranylakodalmat ültek a kerület 
legidősebb házaspárjai
Fél évszázados házasságukat újíthatták meg a kerületben élő idős párok a Flamenco Hotelben 
tartott aranylakodalmi ünnepségen. A ceremónián azon házaspárok vettek részt, melyek jelezték, 
szeretnék megünnepelni és megerősíteni 50 vagy 60 évvel ezelőtt megkötött frigyüket. Az eske-
tésen az is kiderült, mi a hosszú házasság titka.

Évtizedek Újbudán
A Kerület Hetén kerek évfordulók alkalmából köszöntötte 
az önkormányzat mindazokat, akik évtizedek óta Újbudán 
élnek. A városrész kiemelt hagyományaként számon tartott 
Évtizedek Újbudán elnevezésű ünnepségen azokat látták 
vendégül egy kellemes teadélutánra, akik 40, 50, 60, vagy 
akár annál is több éve élnek a kerületben.

A Flamenco Hotelben megrendezett esemény megnyitóján a polgár-
mester arról szólt, csak a múltunkra alapozva építhetjük fel a jövőt. 
– Nagyon fontos, hogy megismerjük kerületünk múltját. Mi pedig azért 
igyekszünk sokat tenni, hogy az erre épített jövő szép és nyugodt le-
gyen, egyenletes fejlődést mutasson – mondta a városvezető. 

Simicskó István országgyűlési képviselő szerint hatalmas elismerés il-
leti azon időseket, akik ennyi ideje hűségesek lakóhelyükhöz. – Ebben 
a városrészben minden nap ünnepnap abból a szempontból, hogy mind 
a kultúra, mind a sport, mind a 60+ programon keresztül odafigyelünk 
valamennyi korosztályra. El kell ismernünk azt a hűséget, amellyel ezek 
az idősek a kerület iránt viseltetnek – jelentette ki a képviselő. Az állam-
titkár Márai szavait idézte beszédében, melyek szerint a hűség az erős 
lelkűeknek adatott meg. – Ezek a szépkorúak adják a gerincét, törzsmag-
ját a kerületnek – tette hozzá. Fellépők sora váltotta egymást a beszédek 
alatt, akik között Császár Angéla és Bodrogi Gyula is színpadra lépett.

(T. D.)

(Folytatás az 1. oldalról)
A kerület díszpolgára lett Sipos Mihály is, aki 
a Muzsikás Együttesben végzett sokrétű tevé-
kenységéért, a magyar népzene hazai és külföl-
di terjesztéséért, életművéért vehette át a meg-
tisztelő dokumentumot. A Flamenco Hotelben 
az alábbi kiválóságok vehették át a kerület el-
ismerését szimbolizáló kitüntetést Újbuda pol-
gármesterétől:

Polgármesteri Dicséretben 
részesült 
• Lengyelné Molnár Ágnes, a volt Logopédiai 
Intézet vezetője, az utazó logopédiai hálózat 
többéves magas színvonalú működtetéséért, 
valamint a logopédiai fejlesztésre szoruló, sa-
játos nevelési igényű gyermekek ellátásának 
szakszerű megszervezéséért. 
• Márton Anita, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola angoltanára, a kerületi idősek több éve 
elkötelezett és magas színvonalú oktatásáért. 
• Kovács Judit, az Ádám Jenő Általános Isko-
la tanítónője, aki osztályfőnökként az osztály-
közösséget összefogásra, beteg osztálytársuk 
megsegítése érdekében közös felelősségválla-
lásra tanította, példaértékű közösségteremtő 
munkájáért.

Újbuda kiváló intézményvezetője 
elismerő címet adományoztak
• Balogh Lászlónénak, az Ezüstfenyő Óvoda 
vezetőjének a gyermekek érdekeit mindenek-
előtt szem előtt tartó és az óvoda jó hírnevé-
nek megteremtéséért végzett több évtizedes, 
kiegyensúlyozott és elkötelezett intézményve-
zetői munkájának elismeréseként. 
• Kis Mihálynak, az Újbudai Grosics Gyula 
Sport Általános Iskola igazgatójának iskolate-
remtő nevelő és tanári munkásságának elisme-
réseként, az intézmény szakmai színvonalának 
folyamatos fejlesztéséért.

Zsúr Újbuda babáinak
A szokásokhoz híven idén is összegyűltek az Újbuda-babák és szüleik a Tranzit Kávézóban, hogy 
együtt ünnepeljék közös szülinapjukat. Az apróságok ugyanis mind november 11-én, a Kerület 
Napján látták meg a napvilágot. Újbuda Önkormányzata immár 10 éve fogadja jelképesen örökbe  
a kicsiket, szüleiket pedig 111 ezer forintos születési támogatással segíti.

A hagyomány szerint minden kerületben élő 
vagy ott életvitelszerűen tartózkodó édesanya, 
aki november 11-én hozzta világra gyermekét, 
részesülhet a helyhatóság születési támogatásá-
ban. Idén két Újbuda-babával lett gazdagabb a 
kerület, a városvezetés azonban a már megszü-
letett gyermekeiről sem feledkezik meg, nekik 
és szüleiknek szól a Tranzitban rendezett ba-
bazsúr.  

– Immár 64 Újbuda-babával büszkélkedhe-
tünk, ezért különösen fontos számunkra, hogy 
őrizzük ezt a hagyományt – mondta köszön-
tőjében Hoffmann Tamás polgármester –, ez a 
szám pedig idén 66-ra emelkedett – tette hoz-
zá. A picik legnagyobb örömére egy bohóclány 

játszott velük vidám játékokat, így például a 
varázstakaró hihetetlen képességeit is meg-
tapasztalhatták az egyazon napon született 
csöppségek. A gyerekek az előadás végén el-
fújhatták a nekik szánt torta 11 gyertyáját, majd 
a polgármester és felesége (képünkön) ajándék-
csomaggal kedveskedett nekik. A legnagyobb 
kincs a gyerekek szerint a plüssmaci volt. Az 
ünneplők ezután a kávézó mögötti Babaliget-
ben megöntözték a piciket jelképező virágokat. 
Néhány éve ugyanis a Bukarest utcában kiala-
kított parkot nevezték ki az Újbuda-babák lige-
tének, ahol fagytűrő árvácskákat ültettek el a 
babák érkezésének emlékére.

(T. D.)

Díszdiplomák a kerület  
pedagógusainak 
A Kerület Napja egyik legünnepélyesebb eseményeként Újbuda 
Önkormányzata díszdiplomákat adott azon kerületi pedagógu-
soknak, akik a legrégebben szerezték meg tanári képesítésüket.  
A polgármester az egyetemek által díszoklevéllel kitüntetett orvo-
sokat és a pályakezdő pedagógusokat is köszöntötte. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Márai Sándor az otthon szeretetét és jelentőségét így 
fogalmazza meg: „Egy lakás értelme nem a bútorok, 
hanem az érzés, amely eltölti ott az embereket.” 

A Kerület Napján azokat a közösségeket és az azo-
kat alkotó embereket (is) ünnepeljük, akik hivatásuk-
kal, hűségükkel, kitartásukkal nap nap után példát 
mutatnak – erősítve az otthon érzését. Köszöntjük 
és köszönjük a munkát a szociális szakembereknek, 
pedagógusoknak, orvosoknak és gyógyszerészeknek, 
ünnepeljük a most született babákat és családjaikat, 
az 50. házassági évfordulókat, és azokat is, akik hosz-
szú évtizedek óta élnek a kerületben.

Azt hiszem, Újbuda érdemei azonban több szem-
pontból is elég bőségesek: kiváló adottságú, gyönyö-
rű városrészről van szó, ahol a fiataloktól kezdve a 
családokon át egészen az idősekig mindenki meg-
találhatja számítását, megtalálhatja a munkáját, az 
otthonát, a szabadidő eltöltésének lehetőségét. A mi 
dolgunk és kötelességünk az, hogy ennek maximáli-
san megfeleljünk. Kötelességünk, hogy az emberek 
bizalmát, a ránk bízott reményét ne hagyjuk cserben. 
Ezért dolgozunk nap mint nap azon, hogy még szebb, 
még jobb kerülete legyen a fővárosnak Újbuda. A ter-
vünk mindig is az volt, hogy valós célokat tűzzünk 
ki magunk elé: az emberek, a kerületben élők igénye-
it, problémáit szem előtt tartva igyekeztünk eddig is 
megvalósítani elképzeléseinket.

Ennek mentén haladva indítjuk el fejlesztéseinket is. 
Fontos, hogy a kerületi gyerekek, fiatalok, az időseb-
bek és a sok újbudai család is számos helyen kikap-
csolódhasson. Ezért terveztük a Bikás parkot modern 
és biztonságos, európai színvonalú közparkká, ahol 
játékokkal és pihenőhelyekkel mindenki megtalálhatja 
a neki leginkább tetsző részt. Ezért alakítjuk át jövő 
év tavaszára igazi közösségi térré a Móricz Zsigmond 
körtéri Gombát is. Ezért szépítjük a parkokat és a ját-

szótereinket, hogy a kisgyerekes családok 
biztonságos és színvonalas körülmények 
között tölthessék el a szabadban az időt. Az 
újbudai családokat, a sportolni vágyókat, a 
fiatalokat szeretnénk szolgálni a sportfej-
lesztésekkel is. Az eddigi kisebbek mellett 
– mint az ovifocipályák, a futókörök, az 
MLSZ-pályák átadása – Újbuda a vízilabda 
egyik központja lett. A sikeres TAO pályá-
zatoknak köszönhetően megújul a Nyéki 
Imre Uszoda és a Gabányi László Sportcsarnok is, 
előbbiben egy új medencét hozunk létre, utóbbiban az 
eddigi eszközfejlesztés után most az öltözőket is teljes 
körűen felújítjuk.

Újbuda igazi egyetemi város. Magas színvonalú, 
világszinten is elismert oktatási intézményeknek ad 
otthont, amelyek hallgatói elkötelezettségét az is bi-
zonyítja, hogy számos esetben keresnek meg minket 
azzal, tenni szeretnének a kerületért.

Hozzávetőlegesen 20 ezer vállalkozásnak adunk 
otthont. A cégek munkát és megélhetést biztosítanak. 
A vállalkozások érdekében indítottuk el az Újbudai 
Térinformatikai Rendszert, mely a szolgáltatókat és 
fogyasztókat köti össze a városrész határain belül, és 
komoly segítséget jelent a helyi cégeknek. 

A kerület egy jelentős közösségét alkotják a 60 év 
felettiek. Nagy öröm látni programjainkon, milyen 
aktívan, energiát nem kímélve vesznek részt Újbuda 
kulturális és társadalmi életében. Önkormányzatunk 
nekik is köszönhetően tudhat magáénak egy fontos 
kitüntetést is idén. 2013-ban „Idősbarát Önkormány-
zat” díjjal ismerték el eddigi munkánkat, ami az 
időseknek kialakított 60+ egyre bővülő programjait 
dicséri.

Őszintén bízom abban, hogy jövőre ugyanilyen 
eredményekkel a hátunk mögött ünnepelhetjük Újbu-
dát, és vele együtt a XI. kerület kiválóságait.

Dr. Hoffmann Tamás

misszió

Újbuda legtapasztaltabb pedagógusait, végzettségük megszerzése 
szerint, arany (50 év), gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70 év) 
oklevéllel tüntette ki a polgármester. A rubindiploma értéke azért 
is jelentős, mert tulajdonosaik olyan régen kezdték a pályát, hogy 
többségük már elmúlt 90 éves és megközelítőleg 33 éve nyug-
díjas. Hoffmann Tamás polgármester beszédében hangsúlyozta: 

az orvosi és peda-
gógusi pályán dol-
gozók az év minden 
napjában orvosok 
és pedagógusok, ez 
az állandó megfele-
lés pedig óriási ál-
dozatot kíván tőlük.

Simicskó István 
sportért felelős ál-
lamtitkár kiemelte, 
ezek az emberek 
életük során renge-
teg embertársukon 

segítettek, sokat tettek közösségükért, ami hatalmas tiszteletet 
követel. – A magyarok tehetsége és szorgalma mindig az ország 
igazi aranytartaléka volt, különösen így van ez orvosaink és pe-
dagógusaink esetében. Újbuda továbbra is minden lehetőséget 
meg kíván adni tehetségeinek – jelentette ki a kerület országy-
gyűlési képviselője. 

Az ünnepség egyik frissen kitüntetett orvosa, az aranydip-
lomás dr. Wenger Tibor külön szót kért, hogy megköszönhesse 
az elismerést. Az ötven éve praktizáló orvos élete legnagyobb 
részében egyetemi tanárként dolgozott, ma is anatómiát oktat 
az orvostanhallgatóknak. A hivatás szépségeiről, illetve ne-
hézségeiről szólva elmondta, embereket meggyógyítani min-
dig felemelő érzés, munkájukat azonban nehéz összeegyez-
tetni a családi élettel, különösen a nőkre nehezedik nagyobb 
nyomás. – Amit viszont soha nem lehet megszokni, amikor 
elveszítünk egy beteget, és azon morfondírozunk, talán más-
képp segíthettünk volna rajta – tette hozzá az orvos, akinek 
egész családja a Szent Imre Kórház mögötti kertvárosban él. – 
Nagyon megszerettem a városrészt, és azt remélem, megérem, 
hogy végigszáguldjak a kerület alatt az új metróval – zárta 
mondandóját Wenger Tibor.

(T. D.)

Újbuda szolgálatáért 
elismerő címet 
adományoztak 
• Kissné Tóth Katalin ré-
szére, az Újbudai Humán 
Szolgáltató Központ volt in-
tézményvezetőjének a gyer-
mekvédelem és a személyes 
gondoskodást nyújtó szociá-
lis szolgáltatók területén 
• Palánczné Németh Zsu-
zsanna részére, az Újbu-
dai Speciális Szakiskola 
igazgatójának a kerületben 
fogyatékos emberek esély-
egyenlőségének megterem-
tése és integrációjuk elő-
segítése érdekében végzett 
kiemelkedő munkája elis-
meréseként.

Újbuda 
gyermekeiért 
elismerő címet 
adományoztak
• Deésy Györgyné óvodape-
dagógusnak hosszú, sikeres 
óvodapedagógusi és óvoda-
vezetői munkájának elisme-
réseként.
• Dr. Villányi Lenke részére 
hiteles, nívós, több évtizedes 
vezetői munkájának elisme-
réseként. 
• Hatvani Józsefné részére 
többéves kiváló nevelőmun-
kája és a gyermekekért vég-
zett odaadó munkája elisme-
réseként. 
• Hauth Antal részére a tanu-
lók szakmai felkészítésének 
magas színvonaláért, kerü-
leti és fővárosi informatikai 
versenyek szervezéséért. 
• Herczeg Barnabás részé-
re több évtizedes kimagas-
ló szakmai munkájáért, a 
gyermekek fejlődése iránti 
érdeklődésére épülő tanári 
pályamotivációja elismeré-
seként. 
• Kis András részére több év-
tizedes művésztanári tevé-
kenységéért, növendékei sorsának különleges 
felelősségérzettel való figyelemmel kísérése 
elismeréseként. 
• Nádasi Péterné részére a gyermeki személyi-
ség harmonikus fejlődésének érdekében vég-

zett kiemelkedő pedagógusi-vezetői tevékeny-
ségének elismeréseként. 
• Véghné Vékony Györgyi részére sokoldalú, 
magas színvonalon végzett szakmai tevékeny-
sége elismeréseként.

Újbuda 
mesterpedagógusa 
elismerő címet 
adományoztak 
• Gurubiné Jónás Katalinnak több 
évtizedes kiemelkedő tanítói mun-
kája, magasfokú szakmai felké-
szültsége, példaértékű gyermek-
szeretete elismeréseként. 
• Somogyi Zoltánnénak több évti-
zedes nevelő és oktató munkájáért, 
kiemelkedő gyermekszeretetének 
elismeréseként. 

• Tomory Gézánénak a kö-
vetkező pedagógusnemze-
déknek állított követendő 
példáért, igényes pedagó-
giai munkájának és gyer-
mekszeretetének elismeré-
seként. 

Újbuda kiváló 
vállalkozója, 
kiváló iparosa 
elismerő címet 

adományoztak
• Szalay Ágnes vállalkozó részére, 
a XI. kerületben folytatott magas 
színvonalú fényképészeti szolgál-
tató munkásságának elismerése-
ként. 
• Ninausz György vállalkozó ré-
szére, az autójavítás területén a XI. 
kerületben folytatott magas színvo-
nalú szakmai és nevelői munkássá-
gának elismeréseként. 

Újbuda sportjáért 
életműdíjat 
adományoztak 
• Vida Zoltán testépítő és erőemelő 
edző, a Vida Fitness Center vezető-
je részére a XI. kerület sportéleté-
nek fejlődésében tanúsított kiemel-
kedő sportszakmai és pedagógiai 
munkájának elismeréseként.

Pro Architectura 
Újbuda kitüntetést 
adományoztak
• Korényi András okleveles építész-

mérnök részére XI. kerületi településrendezési 
tervek készítésében, továbbá XI. kerületi épü-
letek tervezésében végzett kimagasló tervezői 
munkájának elismeréseként.

(T. D.)

Az esküvői himnuszra bevonuló párok első-
ként Borbás Gabi és Kajtár Róbert verses mű-
sorát hallgathatták meg, majd a polgármester 
köszöntötte őket. Hoffmann Tamás elmondta, 
a kerület az idős párokat tartja a legfontosabb 
közösségeinek. – Önök hosszabb ideje háza-
sok, mint ahány éves vagyok, ez pedig olyan 
követendő példa, melynek továbbadását köte-
lességemnek érzem. A családjaikat összetartó 
és az egész életükön át egyetlen házasság kö-
telékében élő párok jó példaként szolgálnak a 
fiatal generációk számára – jelentette ki Újbuda 
vezetője. 

A polgári házasságkötés szertartása szerint 
anyakönyvezető jelenlétében a több évtizede 
frigyben élők eskütétellel erősítették meg foga-
dalmukat, majd a gyűrűk felhúzásával és alá-
írásukkal adtak bizonyítékot örök hűségükről. 
A pezsgős koccintást követően az örökifjú pá-
rokat és ünneplő rokonaikat finom ebéd várta, 
ahol lehetőség nyílt egymás megismerésére. A 
jelenlévők elmondták, mind büszkék az életük-
re, gyermekeikre, unokáikra, dédunokáikra, és 
arra, hogy túléltek minden nehézséget. A há-

zaspárok egytől egyig arról számoltak be – és 
talán ez a hosszú frigy legfőbb titka  –, hogy ma 
is olyan őszintén szeretik és tisztelik egymást, 
mint évtizedekkel ezelőtt. Soha nem akartak a 
másik nélkül élni, hiszen egymásnak teremtet-
te őket az Isten, és nem tudott a sors olyan aka-
dályt gördíteni közéjük, ami tönkretette volna 
kapcsolatukat.

Kanyó József és felesége fél évszázados há-
zassága jól tükrözi az említetteket. Mindket-
ten a Szabolcs utcai kórházban dolgoztak, ott 
ismerkedtek meg, esküjükből két gyermekük, 
három unokájuk, két dédunokájuk született. 

Egyik fiúkat 33 
évesen egy tra-
gikus balesetben 
elvesztették. – 
Azt gondolom, 
nagyon szépen 
élünk. A házas-
ság lényege, hogy 
néha az egyiknek 
kell engedni, néha 
a másiknak. Nem 
szabad minden 
vita vagy nézetel-
térés miatt rögtön 
a váláson gondol-
kodni. Rengeteget 
dolgoztunk éle-
tünkben, szegény, 
dolgos emberek 
vagyunk. Két 
gyerek nevelése 
egyébként sem 
sok időt hagyott 

arra, hogy összevesszünk – adja meg a titok 
nyitját mosolyogva Kanyó Józsefné, és hoz-
záteszi, nem hitték volna, hogy megérik az 
50 évet, de most nagyon boldognak érzik ma-
gukat. Kérdésünkre, hogy a mai fiatalságnak 
mit tanácsolnának, a boldog pár azt mondja, 
sokkal több alkalmazkodási képességre lenne 
szükségük, hiszen az életben rengeteg problé-
ma adódik, ami elől nem elfutni kell, hanem 
megoldani.

(T. D.)

A 2012-es évben Újbuda díszpolgára címet zettwitz sándor,  
a 77 Elektronika alapítója és ügyvezetője kapta példamutató vezetői 

munkássága, társadalmi felelősségvállalásban mutatott  
tevékenysége elismeréseként.

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot!

szEnTimrEváros
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Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.

Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem 
minősül ajánlatnak. Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció. 
További információért forduljon a GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu
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65 Ft/db
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INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11. 
Tel.: 1/3988-692
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, csütörtök: 8-16:30 óráig; 
kedd: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig

tudta-e Ön, hogy... 
…a munkahelyi stressz az Európai Unió or-
szágaiban a GDP 4 százalékának megfelelő 
veszteséget okoz. Magyarországon ez az ösz-
szeg évi 1000 milliárd forintra tehető, míg a 
27 uniós tagállam vonatkozásában összesen 
az 500 milliárd eurót (jelenlegi árfolyamon 
mintegy 140 ezer milliárd forintot) is meg-
haladja, pedig a foglakozási megbetegedések 
nagy része rendszeres szűréssel megelőzhető 
lenne.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok 
fontosságáról Dr. Torzsa Pétert, a Budai Ol-
tóközpont és Magánorvosi Centrum szakor-
vosát kérdeztük:

– A foglalkozás-egészségügyi szakor-
vosnak főként preventív, megelőző szerepe 
van, ellenőrzi a munkavállalók egészségi 
állapotát. Munkába állás alkalmával elvég-
zi a munkavállaló előzetes vizsgálatát, me-
lyet meghatározott időközönként időszakos 
vizsgálat követ. Az új munkavállalókat tájé-
koztatja az egészségügyi és munka-higiénés 
kérdésekről, ellátja tanácsokkal az egyéni 
védőeszközökkel kapcsolatban, meghosz-
szabbítja a munkavállaló jogosítványát. 

A munka alkalmassági vizsgálat célja an-
nak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az 
adott munkakör betöltésére, illetve folytatá-
sára. Egy ilyen felmérés – amellett, hogy a 
munkavállalót kikérdezik korábbi betegsé-
gekről és munkahelyi ártalmakról – a követ-
kezőket tartalmazza: fizikális vizsgálat, vér-
nyomásmérés, látásvizsgálat (látásélesség, 
színlátás), hallásvizsgálat (zajos munkahely 
esetén szűrő audiométer használatá val), 

i d e g  r e n d s z e r i 
vizs gálat.

Az egészség-
ügyi kiskönyvhöz 
kötött munkakö-
rökben kötelező a 
3 hónapnál nem 
régebbi tüdőszűrő 
lelet bemutatása 
és a bőr vizsgá-
lata. A vizsgá-
lati eredmények 
kiértékelése után a munkavállaló orvosi 
tanácsadásban részesül, majd az alkalmas-
sági vizsgálat eredményéről a munkáltató 
elsőfokú alkalmassági véleményt kap. A 
vizsgálat átlagos időtartama 20-25 perc, de 
függ a munkakörtől, a páciens krónikus be-
tegségeinek számától.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat során 
felismerhetik a munkavállaló magas vérnyo-
mását, cukorbetegségét, látásromlását. Azok 
esetében, akik képernyő előtt dolgoznak, 
a látásromlásra időben történő kiszűrésre 
nagyon oda kell figyelni. Ismert tény, hogy 
mind a daganatos, mind a szív-, érrendszeri 
betegségek kialakulásában szerepet játszó 
rizikófaktorok egy része befolyásolható. 
Fontos, hogy ezen tényezők meglétét fel-
kutassuk, a betegségek kialakulásának va-
lószínűségét felmérjük, majd a kiiktatható 
rizikófaktorokat megszüntessük. A szűrési 
programjaink nem csak menedzsereknek 
szólnak, a szakorvosaink összehangolt mun-
kával felmérik a munkavállaló fizikai álla-
potát, terhelhetőségét és a rizikófaktorait. 
Személyre szabott tanácsokkal, életmód vál-
toztatással megelőzhetők a krónikus beteg-
ségek és a szövődmények kialakulása. 

Az Egészségrovatot a

támogatta.

egéSzSégrovAt

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia
• bőrgyógyászat
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

Várjuk Önt is MagánorVosi CentruMunkban!
Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu

115 éves lett 
a BEAC
November 5-én ünnepelte 
115. születésnapját a Buda-
pesti Egyetemi Atlétikai Club.  
A 19. század nyolcvanas évei-
ben kiemelkedő férfiak ismer-
ték fel a testedzés, a rendszeres 
sportolás ember- és jellemfor-
máló erejét, ennek hatására 
alig másfél évtizeddel később, 
1898. november 15-én meg-
alakult az egyik legnagyobb 
hagyományokkal rendelke-
ző magyar sportegyesület,  
a BEAC. 

Első elnökéül a világhírű 
tudóst, a jeles államférfit és 
természetbarátot, báró Eötvös 
Lorándot választották. Az 
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem sportegyesülete 
már az első évektől fogva az 
éledező versenysport egyik 
fontos tényezőjévé vált. Amit  
a tudományegyetem jelentett 
és jelent a felsőoktatásban, 
azt jelentette mindig és jelen-
ti ma is a BEAC az egyetemi 
sportban. Szellemiséget, az 
alapértékek tiszteletét, vi-
szonyítási pontot, a hagyo-
mányok ápolását. Eötvös 
Loránd hitvallását követve 
az egyesület mindenkori ve-

zetése küldetésének tartja a 
testkultúra fejlesztését és az 
egészséges életmód népsze-
rűsítését. Nemcsak az ELTE 
falain belül, de társadalmi 
szinten is hatást gyakorolva 
a jövő nemzedékek életére és 
Újbuda sportéletére. 

átadták a sportolói ösztöndíjakat
A Kerület Napja eseménysorozat egyik hagyományos rendez-
vényeként adták át a Papp lászló sportolói Ösztöndíjakat. Az 
ünnepségen díjeső hullott a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
diákolimpikonokra, de a versenyzők felkészítő tanárai sem 
mentek haza üres kézzel. A jutalom elnyerésének feltétele 
nemcsak a kimagasló sporteredmény volt, hanem a jó tanul-
mányi átlag is.

Az eseményen részt vett Horváth Gábor kétszeres olimpiai és háromszo-
ros világbajnok kajakozó, dr. Surányi Ilona, a díj egyik kezdeményezője 
és ifj. Papp László. Hoffmann Tamás beszédében megemlítette, a sportvá-
lasztó rendezvényekkel, a sportlétesítmények fejlesztésével, a vízilabda 
kerületi meghonosításával és a támogatási rendszerrel igyekeznek minden 
évben többet tenni a sportélet fejlődéséért. Simicskó István sportállamtit-
kár óriási sikernek nevezte, hogy míg 2011-ben hazánkban 234 ezer gyer-
mek sportolt különböző egyesületekben, a kormányzati sportpolitikának 
köszönhetően ez a szám mára 330 ezer főre emelkedett, tehát 100 ezerrel 
több gyermek sportol ma igazoltan. A szakpolitikus arról tájékoztatott, 
a kormány bevezeti a Sportcsillagok ösztöndíját. – Sok tehetséges fiatal 
sportoló hagyja el az országot csak azért, mert a külföldi iskolákban na-
gyobb ösztöndíjat kap. Azért, hogy itthon tartsuk őket, az egyetemre, főis-
kolára felvételt nyert sikeres sportolókat eredményességtől függően nettó 
130–204 ezer forint közötti havi ösztöndíjban részesítjük – jelentette ki az 
államtitkár, aki szerint ezzel az ország versenyképessé válik a nyugat-eu-
róapai egyetemekkel. Kocsis Sándor, az 
Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezetője el-
mondta, a 2011-ben létrehozott diáksport 
támogatási alap segítségével 2013-ban 11 
millió 111 ezer forintot fordítottak a ta-
nulók támogatására az iskolákkal kötött 
támogatási szerződések keretében.

Újbuda 1994 óta jutalmazza a kerület 
kiváló ifjúsági sportolóit. Az első év-
ben mindössze 80 diák nevezett a ver-
senyekre, idén azonban már 648 csapat 
vett részt a kerületi megmérettetéseken, 
és értek el pontszerző helyezéseket a 
tanulók. A rendezvényen elsőként az 
oktatási intézmények teljesítményét és 
felkészítő tanáraikat ismerték el okle-
véllel, de külön díjazásban részesültek 
azok a tanulók, akik a legtehetségesebb 
egyesületi versenyzőkként a diákolim-
pián kívül hazai és nemzetközi meg-
mérettetéseken is jól szerepeltek. Az 
edzők és testnevelők közül ezúttal Tóth 
Zoltán, az Ádám Jenő Általános Iskola 
testnevelője részesült Polgármesteri Di-
cséretben.

Idén 40. alkalommal adták át az Élen a tanulásban, élen a sport-
ban elnevezésű fővárosi díjat olyan közoktatásban és felsőokta tás  ban  
tanuló diákoknak,  akik mind tanulmányaikban, mind sport tevékeny-
sé gükben kiemelkedő eredményeket nyújtanak. A díj a magyar diákok 
számára adható legmagasabb kitüntetés. 
A 44 díjazott közül 6 újbudai tanuló vehette át a rangos kitüntetést:

• Borovoj Alexander műkorcso-
lyázó, az Újbudai Ádám Jenő 
Fenntartói Gyakorló Ált. Iskola 
tanulója

• Novák Dorottya akro-
batikus rock & roll, az 
Újbudai Gárdonyi Géza 
Ált. Isk. tanulója
• Tóth Gergely vízilab-
dázó, Kürt Alapítvány 
Gimnázium tanulója
• Szalma Lilla akrobati-
kus rock & roll, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem 
hallgatója
• Balázs Boldizsár kardví-
vás, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem 
hallgatója
• Vindics Balázs atléta, ELTE 
Informatika Karának hallga-
tója

(T. D.)

Újbuda Önkormányzata 2007-ben hirdette meg elő-
ször a Papp lászló Sportolói Ösztöndíj pályázatot. idén  
a maximális 20 fő nyert el tanulmányaikhoz felhasznál-
ható önkormányzati támogatást.
1. burony norbert – kenu
2. Csomós flóra – vívás
3. Horváth zsanett zita – triatlon
4. Kalanovics balázs – vízilabda
5. Katona József bence – kosárlabda
6. Koleda viktor – kenu
7. Köllner Dóra – sakk, go
8. lukács levente – futsal
9. misek levente Henrik – kosárlabda
10. mokos Dániel – kosárlabda
11. mórocz boglárka – atlétika
12. nagy Dorottya – versenytánc
13. Paufler norbet ákos – kenu
14. Perjés fanni – atlétika
15. Péterfy mihály – vízilabda
16. Pintér zsanett – kézilabda
17. Szabó Péter Arvid – karate
18. Szentes Kristóf – kosárlabda
19. Szombathelyi eszter – műkorcsolya
20. varga bendegúz – kenu

további  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a Qr-kódot!
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APróHirDetéS
lakás, ingatlan
ÉpíTÉSZMÉrnöK vállalja hiteles ENERGETIKAI TA-
NÚSÍTVÁNY készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel, 
+36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
InGATlAnHIrDETÉS InGyEn! www.ingatlanXI.com
HŰVöSVölGyI úton 75 nm-es, 2+félszobás, cirkós, erké-
lyes, lakás eladó. Ár: 21 900 000 06/30/729-7546.
HITElKIVálTáS, ha elégedetlen hitelének kamataival! A 
törlesztő részlete akár 10–30%-kal csökken havonta, és a futa-
midő változatlan marad! Most érdemes váltani, mert alacsony 
az alapkamat! Fapados Hiteliroda. +36/20/9443-165.
ÚjSZErŰ, csöndes. Barázda utcában, 2005-ben épült, liftes 
házban eladó egy 2. em-i, 57 nm-es lakás. A lakáshoz tarto-
zik egy 6 nm-es erkély, valamint garázs és tároló. Iá: 24 M Ft. 
06/30/427-5633.

Bérlemény
KERESEK kulturált bérbeadó lakást. 06/30/729-7546.
BERTALAN L. u.-ban 14 nm-es üzlethelyiség eladó vagy ki-
adó. 06/20/9769-433.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
MATEK-fizika-kémia tanítás. 06/70/647-2243.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.
MATEK-tanítás egyénileg! 365-2969.
NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás Tel: 06-20-9597968
KöZponTI felvételire felkészítést vállal ált. iskolásoknak 
tanár szakos lány, 06/30/468-9278, takacslina@caesar.elte.hu

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGUláSElHáríTáS XI. kerületi gyorsszolgálat. Bontás 
nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VIllAnySZErElÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József mester. ELMŰ minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
VíZSZIVárGáS, csőrepedés műszeres keresése, javítása, la-
kásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VíZ-, GáZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és 
teljes vezetékcsere földmunkával is 06/30/914-3588.
DUGUláSElHáríTáS falbontás nélkül, víz-, gáz-, köz-
ponti fűtésszerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.

VíZ-, FŰTÉSSZErElÉS, burkolás garanciával. Balázs Já-
nos technikus T.: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGUláSElHáríTáS 9 500,- Ft. 06/70/248-0398, 
06/70/364-4734.

lakásszerviz                   
ÜVEGES biztosításra is. 310-4116, 06/30/281-1457.
ÜVEGEZÉS Budai Üveges: 06/30/357-2798, Avar u. 25.

Háztartási gépek
MoSÓGÉpjAVíTáS garanciával, hétvégén is. 06/20/288-
5148.

tV, antenna, számítógép
SZáMíTÓGÉp-jAVíTáS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/857-2653.

szolgáltatás
KonTÉnErES sitt-, lom-, kavics-, murva-, homok-, termő-
földszállítás. 06/20/944-4759.
FAKIVáGáS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivá-
gása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZárAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/863-7680.
WWW.AjTÓAblAKDoKTor.HU Fa, műanyag ajtók, ab-
lakok javítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciá-
val 18 éve. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos. 06/70/550-0269.
AnTIAlKoHolISTA brigád szobafestést vállal. 06/20/998-
2369.
rEDőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javí-
tása. 06/30/9648-876.
TAKAríTáS pedánsan, megbízhatóan: 06/30/940-1829.
TETőK téli átvizsgálása, javítása, gyors határidővel, kedvez-
ményesen, hétvégén is hívható! Tel.: 06/30/458-6231, 06/1/291-
5966.
CSEMpÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, javításokat 
is, kiváló minőségben, azonnalra is vállalok. 06/30/975-0053, 
226-2527.
KonTÉnErES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646-233.
SZobAFESTÉS garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
WWW.AblAK-AjTÓDoKTor.HU Becsületesen már 20 
éve! Mindenféle ablakok, ajtók javítását, szigetelését, festését, 
zárak cseréjét vállalom garanciával. Ingyenes felméréssel! Ho-
mok Ferenc. 06/30/9-628-704.

lAKáSFElÚjíTáS, hőszigetelés drájvitozás. 06/70/510-
7868.
olCSÓn: fakivágás, kerti munkák szakértelemmel, lélekkel. 
+36/30/418-6663.
lApoS TETő szigetelés, teraszszigetelés, építőipari vízszi-
getelés, javítás. Tel.: +36/30/754-5004, www.facebook.com/
aqua.ex
VíZÓrASZErElÉS – vízszerelés! 06/30/954-9554.

Gyógyászat
GyÓGypEDIKŰr otthonában. 06/30/206-4801.
A MEDITáCIÓ, mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes 
tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 
06/70/547-7299, www.brahmakumaris.org/hungary
GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon a Széll Kál-
mán téren. Tel.: 06/30/357-2798.

régiség
GyŰjTEMÉnyT (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény stb.) vásá-
rol magángyűjtő. Pál István, tel.: 06/20/947-3928.
KÉSZpÉnZÉrT vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns éksze-
reket, festményeket, hagyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft, ezüst: 
180–360 Ft. www.loisgaleria.hu II., Margit krt. 51–53.,  316-
3651.
ARANY, ezüstfelvásárlás készpénzért! Arany 6500–15 000, 
ezüst 130–300. Vásárolok teljes hagyatékot. V. ker. Kossuth L. 
2/a. 06/70/295-1205.
rESTAUráTor Galéria Bartók B. út 103. Antik és modern 
festmények szakszerű restaurálása, tisztítása. 06/20/500-4126.

Gondozás                             
CSAláDoKHoZ ajánlunk megbízható idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket. Empátia Családsegítő Iroda. 
06/20/465-8458, 06/1/336-1094.

állás
ÓVÓnő (nyugdíjas) gyermekfelügyeletet vállal, leinformál-
ható. 06/30/204-9419.

Könyvek
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

fogADóoráK

PártoK eSeményei
A Xi. KErÜlEti FiDEsZ 
PrOGrAmJAi
budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 
17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásá-
razáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Min-
den páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanács-
adás. Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi 
tanácsadás.

November 23. 16.30 Közéleti Est Igor Janke lengyel 
újságíró, publicista dedikálja Orbán Viktorról szóló 
Hajrá Magyarok című könyvét.
Politikai plakátkiállítás. 

AZ msZP Xi. KErÜlEti 
sZErVEZEtéNEK PrOGrAmJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, mun-
kaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás. Az alábbi honlapon olvashat 
rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu. Írhat nekünk az 
mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.
 
A KDNP PrOGrAmJAi
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. nyitva tartás: hét-
köznapokon 14–18 óra között. November 27. 17.30 
Eötvös Péter elnök tart előadást a KDNP Kommuniz-
mus Bűneit Vizsgáló Munkacsoport tevékenységéről.

lmP-HÍrEK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbu-
da, e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 
óra között. Szerva itt pingpongklub nyitva tartási 
időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új 
filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

A JOBBiK PrOGrAmJAi
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
December 1. 16.00 Adventi keresztállítás a körté-
ren. Legyen vendégünk egy pohár forró teára!

mOZAIK

KereSztreJtvény

imPrEssZum Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. 
• Ügyvezető igazgató Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández  
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotó: Hultai Gergő, Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László  

• Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 
92. A 22. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Bólong az őszi lomb, 
megtelt a föld, útjuk végére érnek a gyümölcsök”. NYERTESE: Maszlag Zsolt, 
Fehérvári út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai 
u. 5.) vehető át.

Ratkó József: Két ballada c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (É, ö, ő, b). 13. Francia 
író (Jules). 14. Időhatározó szó. 15. Gyümölcsöt szárít. 16. Sav-
maradék! 17. Ünnepélyesen átad. 19. Kézifegyver. 21. Római 
55. 22. Román pénzek. 24. Szerváló. 26. Benne van a jólétben! 
27. Ebbe az irányba. 29. Helyhatározó szó. 30. A juhar másik 
neve. 31. Eltüzel. 33. Pókféle állat. 35. Éttermi felár jelzője. 37. 
Gyom. 39. Író, kabarészerző (Jenő). 41. Európa-kupa, röv. 42. 
A világot jelentő deszkákon előadott történet. 43. Régi hossz-
mérték. 44. Régi magyar törzs. 46. Búr betűi keverve. 47. Ku-
tyacsapat. 50. Sportág. 52. Kisalföldi település. 53. Egyiptomi 
istenség. 55. Dán természettudós (Nicolaus STENO). 58. Dísz-
terem. 60. Mocsár. 61. Jégbarlangjáról ismert szlovák község 
magyar neve. 63. Fürdőalkalmatosság. 64. Ellenérték. 65. Sze-
met gyönyörködtető. 66. Elkövetett tettet beismer. 68. Erdő kö-
zepe! 69. Szeszes ital. 71. Idegen női név. 73. Tetszőleges dolog.
Függőleges: 1. Ádám párja. 2. Soha, angolul. 3. Francium 
vegy jele. 4. Becézett Enikő. 5. Bolgár pénz. 6. Hiányt meg-
szüntet. 7. Ver. 8. Függőzár. 9. Babtámasz. 10. KSD. 11. Kecses 
erdei vad. 12. Olimpiai ezüstérmes birkózó (József). 18. Infor-
máció. 20. … Troll (Heine). 22. Az idézet második sora (S, H, 
T, n, T). 23. Női név. 25. Tolkien mesevilágában Lothlórien 
királynője (L, I). 26. Kívánság. 28. Teljesen. 30. Virágkötészet. 
32. Falatozik. 34. Áramátalakító rövid megnevezése. 36. Föld-
művelő eszköz. 37. Afrikai állat. 38. Szemes takarmány. 40. A 
magyar kártya egyik színe. 45. Állj! Elsőbbségadás kötelező! 
48. Folytonossági hiány. 49. Arab férfinév. 51. II. Rákóczi Fe-
renc parasztgenerálisa (Tamás). 52. Sertés nősténye. 54. Olasz 
eredetű férfinév. 56. Hivatali rang. 57. Kozmetikai márka. 59. 
Zaj. 61. San …, híres milánói stadion. 62. Európai folyó. 65. A 
francia kártya egyik színe. 67. Szemmel érzékel. 70. Kossuth 
Lajos. 72. Hidroxilgyök. 74. Libanoni gépkocsi jele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 22.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

Dr. ábrAHáM KATAlIn (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)

bábA SZIlVIA (jobbIK) önk. képv. 
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu, 
06/70/379-9701, 365-1488

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. 
Minden hónap 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. 
December 5-én 17 órától. Villányi út 20/A. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495

EnDrőDI jÓZSEF (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első szerdáján és péntekén. 
Egyeztetés: 06/20/462-2649

FArKAS KrISZTInA (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)

FArKASnÉ Dr. KÉrI KATAlIn (MSZp)  
önk. képv. 
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805

GAjárSZKI áron (lMp) önk. képv. 
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai (kelen-
földi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz 
egyeztetés telefonon: 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. 
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.) 
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. 
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig.  
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes egyeztetés  
alapján: 06/70/942-4624

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. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu

Dr. Molnár láSZlÓ (KDnp) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri: 
minden hónap második szerdáján 15–16.30 óráig. 
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119. 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. 
November 20-án 17 órától. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: 06/70/420-7715

Dr. rÉTVárI bEnCE (FIDESZ–KDnp) ogy. képv. 
Minden hónap harmadik csütörtökén 17–18 óráig.  
Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda). Bejelentkezés hétköz-
nap 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–KDnp)  
ogy. képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától. 
Budafoki út 9–11. 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. Egyeztetés: 06/70/611-1555

SZAbÓ GyörGy (jobbIK) fővárosi önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út 
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

SZAbÓ VIlMoS (MSZp) ogy. képv. 
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.  
Bartók Béla út 19. 

SZAnISZlÓ KrISZTIán (FIDESZ) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: 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)  
önk. képv. 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
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Nagy Franciska 2013. szeptember 20-án érkezett közénk. 
Apukája és nagymamái várták, hogy hazajöjjön anyukájával 
a Szent Imre Kórházból. A fénykép már otthon készült, első 
sétája alkalmával.

Tomi vagyok, szeptemberben, péntek 13-án születtem. A fotón 
kétnapos vagyok, és már úgy alszom, mint a nagyok.

Szolnoki Anna Nóra 2013. február 1-jén jött a világra. A felvé-
telkor éppen négy hónapos volt. Anna egész családja nagyon 
büszke a napról napra többet tudó, mindig mosolygó, igazi cso-
dára.

Íme a két kislányunk, Jázmin és Jáde. Jázmin 2010. május 5-én 
született, és nagyon ügyes, óvodás nagylány, aki az újbudai Pa-
lánták ovi búzavirág csoportjába jár. Jáde 2013. október 1-jén 
jött a világra, és tündéri kisbaba.

Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

KöZöS

„Szeptember közepén rokonlátogatáson 
jártam Dombóváron, ahol ellátogattam a 
Fekete István Múzeumba. A múzeumot 
Bodó Imre alapította, működteti, gyarapít-
ja; lelkesen kalauzolja az odalátogatókat.

Ki fogad a bejáratnál? Egy puli kutya, 
aki természetesen a Bogáncs névre hall-
gat. A múzeum szobái telis-tele vannak 
az író relikviáival. A tárlók, a szekrények 
tartalma, a falakon elhelyezett tárgyak 
mind Fekete Istvánról szólnak, életútját, 
írói munkásságát szemléltetik. A kiállított 
könyvek, oklevelek, újságok, különböző 
portrék, kitüntetések, festmények, kitö-
mött állatok mind az íróhoz köthető em-
lékek. A tájképeken látni azokat a tájakat 
is, amelyeket az író olyan utolérhetetlenül 
örökített meg könyveiben.

Sok-sok órát lehetett volna eltölteni a 
múzeumban, amit az igazgató úr szeret-
ne folyamatosan bővíteni. Tájékoztatása 
alapján tanárok, kutatók, irodalomtörté-
nészek és újságírók mélyebb betekintést is 
kaphatnak az anyagokba.

Tisztelt XI. Kerületi Lakótársaim!
Amennyiben módjuk, érdeklődésük van, 
ejtsék útba Dombóvárt, és tekintsék meg 
a Fekete István Múzeumot! Ezúton is kö-
szönetet mondok Bodó Imre igazgató úr-
nak a páratlan élményért!”

Gergits Andrea, kerületi lakos 

Olvasói levél

100 éves lett Olgi néni
A polgármester a rupphegyi úti idősek Otthonába látogatott el a minap, hogy egy jeles születésnapról emlé-
kezzen meg az egybegyűltekkel. Vantara Jánosné, vagy ahogy mindenki ismeri, Olgi néni ugyanis 1913. 
november 10-én született Körmenden, tehát éppen 100 éves.

Az ötgyermekes családban felnövő 
hölgy korán elveszítette édesanyját, 
ezért nővére nevelte fel. Fiatal lány-
ként a Budafoki úti Goldberg Textil-
gyárban dolgozott szövőnőként, ko-
rán férjhez ment, ám ura a háborúból 
sosem tért haza. Később újraházaso-
dott, és abbahagyta a munkát. Olga 
nénit Hoffmann Tamás virágcsokorral 
köszöntötte, majd a nyugdíjas ének-
kör elénekelt neki egy dalt.

Az ünnepségen jelen volt egyetlen 
fia, aki 1956-ban Amerikába disszi-
dált. A Műszaki egyetemen gépész-
mérnökként végzett Mezei Steve a 
repülőgépgyártásban helyezkedett 
el San Diegóban. A jeles esemény-
re egész családját, a 100 éves mama 
három unokáját és öt dédunokáját is 
magával hozta, akik  New Yorkban 
élnek. Mivel fia nagyon hiányzott az 
idős hölgynek, Olgi néni összesen 
14-szer utazott ki az Államokba ott 
élő családját meglátogatni. 53 évig 
élt házasságban második férjével, 
aki két évvel ezelőtt hunyt el, amit 
nagyon nehezen dolgozott fel. Ma 
már leginkább tévézni szeret és szo-
banövényeit gondozza.

(T. D.)

Késő őszi egytálétel: pásztorpite
Nem magyar étel, mégis 
remekül passzol a magyar 
ízléshez, jó kiegészítője a 
háziasszonyok receptgyűj-
teményének. A pásztorpite 
mindent tud, amit egy va-
sárnapi ebédnek, vagy egy 
hétközbeni gyors, laktató va-
csorának tudnia kell. Egytá-
lételnek is elmegy, ám szer-
vírozható menüsorban, leves 
mellé.

Alapvetően két részből áll. 
Egy húsos szaftos alsó és egy 
„felturbózott” burgonyapürés 
felső részből, amelyet végül 

egyben kell készre sütni. A 
két rész a sütőben tökéletes 
összehangba kerül. Ebben 
az ételben a tökéletes egyen-
súlyra kell törekedni. (Semmi 
vész, ha elsőre nem sikerül 
az összhang, ez az étel tipi-
kusan olyan, hogy sokszor 
kell elkészíteni, hogy végül 
igazi remekmű legyen belő-
le. Ugyanakkor elég egyszerű 

ahhoz, hogy elsőre is az étke-
zés fénypontjává váljon.)

Készítse el az alapot: olí-
vaolajon futtassa meg az ap-
róra vágott vöröshagymát, és 
miközben üvegesedik (nem 
kell aranybarnára pirítani) 
reszelje bele a sárgarépát és 
23 gerezd foghagymát. Me-
het bele az aprított rozmaring 
és kakukkfű, illetve az őrölt 

bors (szaknyelven alulról fű-
szerezzük az ételt, bár zöld 
fűszerek használatakor nem 
jellmező, mégis ennél az étel-
nél a hús karakteres íze miatt 
a fűszerek összes aromájára 
szükség van), majd minderre 
jöhet a darált hús. Hirtelen pi-
rítsa, nem baj, ha pörkanyag 
képződik a serpenyő alján, 
sőt, kifejezetten előny. Amint 
a hús levet ereszt, alább lehet 
hagyni a kevergetéssel. Várja 
meg, amíg a lé elpárolog. Ek-
kor jöhet 1–2 kiskanál Wor-
cestershire Sauce, néhány 
löttyintésnyi vörösbor, illetve 
annyi paradicsomlé, ameny-
nyi elfedi a húst. (A 3 savas 
hozzávaló feloldja a serpenyő 
aljáról a pörkanyagot.)  Meg 
lehet sózni és közben befor-
ralni. (Ötlet: jöhet bele egész 
hámozott paradicsom is, 
bőven, de ebben az esetben 

negyed csésze csirkealaplé-
vel érdemes felönteni. Gaz-
dagabb lesz a pite alapja egy 
pici reszelt zellergumótól, és 
az ételtől nem áll távol a zöld-
borsó. Olyannyira nem, hogy 
egyes angol receptekben sze-
repel hozzávalóként.)

Készítse el a fedelét
Miután beforralta a pite alap-
ját, húzza félre, és készítsen 
hagyományos burgonyapürét. 
A kockára vágott (nem egész-
ben főtt*) burgonyához adja a 
vajat, majd törje pépesre, egy 
darab göröngy se maradjon 
benne. Ezután zsíros tejjel 
keverje fakanállal „habosra”. 
Annyi tej kell hozzá, ameny-
nyit a püré felvesz. Érdemes 
kisebb adagokban hozzáke-
verni. És most jön a csavar. A 
pürét tojás sárgájával dúsítsa 
és keverje hozzá a reszelt par-
mezánt. Ezzel nemcsak gyö-
nyörű sárga színt kap a püré, 
ízben is gazdagabbá válik. Az 
alapot öntse bele egy magas 
falú tepsibe, majd két ujjnyi 
vastagon fedje be mindezt a 
pürével. 200 fokon aranybar-
nára süsse.
*az egészben főtt burgonyából 
készült püré túlságosan raga-
csos marad, nem fő ki belő tel-
jes egészében a keményítő

(H. Gy.)

HOZZáVAlóK:
2–3 evőkanál olívaolaj, 6070 dkg darált bárány, ami 
szívfájdalom nélkül friss darált marhával helyette-
síthető, 1 db nagy sárgarépa, 1 db nagy vöröshagy-
ma, 1 evőkanálnyi friss apróra vágott rozmaring, 
1 teáskanálnyi friss apróra vágott kakukkfű, 23 
esetleg 4 gerezd fokhagyma, Só és bors. 
Worcestershire Sauce (ma már minden szupermar-
ketben kapható), paradicsomlé, vörösbor, esetleg 
csirkealaplé

PÜréHEZ
70–80 dkg kockára vágott burgonya, 20 dkg vaj, 
tej, aminnyit felvesz a püré (akár 2–3 dl ez a burgo-
nyától is függ), 3 tojás sárgája, egy marék parme-
zán sajt, ami lehet kettő is

SPAnyolrét




