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Őszköszöntő családi nap a Bikás Parkban 2011. szeptember 17-én

Buli az egész családnak
A színes falevelek és a gesztenyefák csodás látványa mellett mi más okot is adunk, hogy
örüljön az ősznek. Ha szeptemberi kalandokra és meglepetésekre vágyik, jöjjön ki
17-én, szombaton 10 órától a Bikás Parkba, ahol a család apraja-nagyja együtt szórakozhat.
A kisebbek versenyeken mérhetik össze tudásukat, és természetesen a nyeremények
sem maradnak el. A család közösen élvezheti a gyerekszínházi bábelőadást és a mesemondókat, együtt énekelhetnek a koncerteken, vagy éppen rophatják a táncház
muzsikájára. A harcművészeti és solymászbemutatón pedig garantáltan nem mindennapi látványban lehet részük.
Szeretettel várjuk, legyen Ön és családja is részese egy igazi őszköszöntő forgatagnak!
Hoffmann Tamás
polgármester

HIRDETMÉNY

Nyílt nap a Szent Imrében

Tisztelt Kerületi Polgárok!
2011 októberében a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást tart. A népszámlálás során
számlálóbiztosok keresik fel a lakosságot, és minden lakásról, illetve személyről kérdőívet
töltenek ki.
A számlálóbiztosok eredményes munkájának elősegítése érdekében kérem a T. Lakosságot,
hogy a házszámok, ajtószámok kihelyezéséről, valamint a nevek és címek postaládákon
való elhelyezéséről gondoskodjanak, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják minden
adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot.
Kérem továbbá Önöket, hogy házszámrendezési eljárást lehetőség szerint 2011. november
8. napjáig ne kezdeményezzenek.
Budapest, 2011. július 15.
Köszönettel:
Dr. Horti István
jegyző

2011. szeptember 14-én 8–18 óra
között nyílt napot tartanak a Szent Imre
Kórházban.
Szűrővizsgálatok a Bártfai utcai
szakambulancia épületében: Vérnyomás-,
vércukorszintmérés, koleszterin-,
testtömegindex-, diétás tanácsadás,
érszűkületszűrés, bőrgyógyászati
szűrővizsgálat, szemnyomásmérés.
Előadások több témában:
• 09.00 Vesebetegségek
• 09.30 Alvással összefüggő
légzészavarok
• 10.00 Végbél- és vastagbéldaganatok

tünetei és kezelése
• 10.30 Hogyan lehet lefogyni?
• 11.00 Mellkasi fájdalom
• 11.30 Mikor gondoljon szélütésre?
• 12.00 Miért rossz a magas vérnyomás?
• 14.00 Allergia – felső légúti fertőzések,
szénanátha
• 14.30 Női inkontinencia korszerű
kezelése
• 15.00 Cukorbetegség és szem
• 15.30 Daganatok szűrése
• 16.00 Szervátültetés
• 16.30 Megelőzés trópusi, illetve
szubtrópusi országba utazás esetén

PÁLYÁZAT
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője
környezetvédelmi osztályvezetőt keres.
A meghirdetett munkahely, beosztás: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi osztályvezető határozatlan időre hat hónapos
próbaidővel.
A jelentkezéseket:
Írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez

címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot
címezve, feltüntetve a „Környezetvédelmi Osztályvezető” jeligét. Cím: 1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. szeptember 14.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 28.
Állás betöltésének időpontja: 2011. október 03.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344)
telefonon, illetve a www.ujbuda.hu honlapon a pályázatoknál.

Összefogtunk Újbudáért!
Az Összefogás Újbudáért Egyesület mindenkit szeretettel vár szeptember 10-én 9–14 óra között, az albertfalvi piacon tartandó
hússütéssel egybekötött szőlőkostolásra!

Jobb velünk a világ!

Összefogás az esélyegyenlőségért Újbudán!
Hoffmann Tamás polgármester bejelentése szerint
Újbuda Önkormányzata építési telek adományozásával
járul hozzá a megváltozott munkaképességű emberek és
családjaik számára tervezett, környezettudatos lakóotthon
építéséhez. Óbuda után így a XI. kerület is támogatja a Nem
Adom Fel Alapítvány elhivatott munkáját, melynek célja
segíteni a sérült emberek társadalmi beilleszkedését. Az
önkormányzati vezetés az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
kérdések felkarolására új pozíciót is létrehozott a hivatalban.

Hobo és bandája, az Ismeros Arcok, a Misztrál és a Nemadomfel
együttes lesz az idei fellépője a már hagyományossá vált őszi
Jobb velünk a világ! koncertnek 2011. november 13-án, a Papp
László Sportarénában. A tavalyihoz hasonlóan az ez évi koncert
bevétele is a legjobb célokat fogja szolgálni: ezúttal az Óbudán
helyet kapott, lakóotthonként működő passzívház felépítését teszi majd lehetővé.
Újbuda Önkormányzata a kezdeményezés törekvésével egyetértve csatlakozott az alapítvány munkájához, így egy 400–500
négyzetméteres, hat darab, önsegítő közösségi lakást magába
foglaló passzívház felépítését támogatja. Ezen otthonokban sérült emberek és az őket nevelő családtagjaik élnek majd, akik a
mindennapok során segíteni tudnak a legkülönbözőbb élethelyzetekben: a bevásárlástól a munkakeresésig, a képességfejlesztési, képzési lehetőségek felkutatásáig szinte minden területen.
Az energiatakarékos megoldásokkal épülő passzívház lakóit
fele-fele arányban az önkormányzat, illetve az alapítvány választja majd ki. Az ingatlan felépítéséhez szükséges 50 millió
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Örömünkre szolgál, hogy rengeteg olvasónk válik ismét nézőnkké is, hiszen az újság mellett az Újbuda TV-t is egyre többen
kísérik figyelemmel. Továbbra is várjuk hozzászólásaikat, észrevételeiket, sőt kritikai megjegyzéseiket, és ha megérdemeljük,
dicséreteiket is. Levélcímünk: 1118 Budapest, Csíki-hegyek u.
13-15. E-mail: media@ujbuda.hu
A szerkesztőség

forint értékű telket Újbuda Önkormányzata biztosítja, mégpedig
olyan helyen, ahol megfelelőek a közlekedés feltételei, ugyanakkor nincs elszigetelve a lakosságtól, vagyis jók a beilleszkedés
lehetőségei. Így a hátrányban szenvedők számára könnyebben
érhetők el a különböző szolgáltatások, egyszerűbb lesz a mindennapi közlekedés megtanulása és a hétköznapi életet élőkkel is
könnyebben teremthetnek kapcsolatot.
Újbuda a III. kerületi passzívház felépítéséhez is hozzájárul: a
Jobb velünk a világ! koncert támogatójaként 200 darab jegyet
vásárolt a rendezvényre.
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdések a jövőben még
nagyobb hangsúlyt kapnak Újbuda Önkormányzata munkája
során. Hoffmann Tamás ennek érdekében önálló pozíció felállításáról döntött, így szeptembertől esélyegyenlőségi referenssel
bővült a kerület csapata, Baráth Andrea személyében.

Filmszerelmes vizirendőr
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- Semmi gond, Őrmester, a távírón hívtam a Kárpátiát!

Újbuda, a mi városunk.
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Aktualitások
Ez valóban csoda!

Megnyitotta kapuit a Szent
Benedek Iskolaközpont
A XI. kerületi Mezőkövesd utcai régi, bezárt iskolaépületben hazai és – Habsburg Lotharingiai Mihály
főhercegnek köszönhetően – nemzetközi összefogással, több mint 600 millió forintos beruházással
alakították ki az új Szent Benedek Iskolaközpontot, amely összesen 810 férőhelyes óvoda, általános iskola
és gimnázium egyben. Az ünnepélyes tanévnyitón Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is beszédet
mondott.

– A magyar állam pontosan ismeri az egyházi iskolák jelentőségét és szolgálatát, és
tudja, hogy teljességükben kell elismerni
azokat – emelte ki Semjén Zsolt a fővárosi
Szent Benedek Iskolaközpont megnyitója
előtti szentmisén szeptember 1-jén.
A miniszterelnök-helyettes a XXII. kerületi Szent Lipót templomban úgy fogalmazott:
az állam teljes mértékben biztosítja a vallás
szabadságát, ugyanakkor mint közfeladatot
ellátó intézményeket, az államnak pontosan
ugyanúgy kell finanszíroznia az egyházi iskolákat és intézményeket, mint a hasonló
feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményeket. Hangsúlyozta: meghozták azokat a törvénymódosításokat, amelyek megszüntetnek minden diszkriminációt, így az egyházi intézmények,
és ez az iskola is, megkapja azt a finanszírozást, amit az összes
többi, hasonló feladatot ellátó állami, önkormányzati intézmény.
Semjén Zsolt szerint a Szent István-i tanulság úgy is megfogalmazható, hogy ami jó az egyháznak, az jó az országnak, és ami
jó az országnak, az jó az egyháznak. Az egyházi iskolákból és intézményekből olyan gyerekek és felnőttek lépnek ki, akik „Isten
és ember iránti szeretetből teszik azt, amit tesznek, és ez hasznára válik mindenkinek”, fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
A kereszténydemokrata politikus elmondta, hogy 1992 óta működtek együtt Habsburg Mihállyal az iskola érdekében, és annak
létrejöttét „ezer és ezer nehézség” akadályozta. – Az életünk tör-

ténete azonban csodák története, és ennek az iskolának a léte, valóban csoda – folytatta, majd megjegyezte: soha nem értette azokat az egyházellenes erőket, amelyek eget-földet megmozgattak
annak érdekében, hogy megakadályozzák az iskola létrejöttét.
Habsburg Lotharingiai Mihály az Újbuda TV-nek úgy nyilatkozott, hogy az iskola létrejötte számára is valóban nagy öröm, hiszen közel 10 éve dolgozott érte. – Hihetetlen, hogy hozzá tudok
járulni a jövőhöz. Egy erdélyi adományozótól hatalmas összeget
kaptunk, szám szerint kétmillió eurót, ezzel át tudtuk építeni az
iskolát, amit hat hónapja még be akartunk zárni – mesélte a főherceg.
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere elmesélte, ő éppen
a korábban itt működő iskola padjában tanult, ezért személyes
élmények fűzik e falakhoz. Számára mindig öröm, ha fejlődhet
a kerület, ez az iskolaközpont pedig valóban magas szellemi és
technikai színvonalat képvisel Újbudán.
Az új épületben a legmodernebb multimédiás eszközök segítségével, korszerű nyelvi laborokban folyhat az oktatás, második
nyelvként a spanyol, német és francia között lehet választani. Mivel a Krisztus Légiója Kongregáció számos országban van jelen
a nemzetközi oktatásban, a Szent Benedek Iskolaközpont magáénak tudhat egy írországi testvériskolát is. Hozzátették: ezen
osztályokban emelt óraszámban tanítják az informatikát, és a
diákok automatikusan, ingyenesen vehetik majd kézbe az ECDL
vizsgát. Az iskola állami finanszírozású, az oktatás ingyenes.
Az iskolaközpont az első tanévét 90 óvodással és 320 tanulóval
kezdi meg.

Tanévnyitó értekezlet
A nyári szünet után újból munkába álltak az óvónők, pedagógusok, intézményvezetők. Az augusztus 25-én tartott értekezleten a
humánszolgálati igazgató, Győrffyné Molnár Ilona köszöntötte az egybegyűlteket és az újonnan kinevezett vezetőket, köztük Horti
Istvánt, a kerület új jegyzőjét.
Hoffmann Tamás polgármester beszédében az óvodai és bölcsődei férőhelyek biztosításának fontosságára hívta fel a figyelmet,
továbbá szó volt a jogszabályok változtatásairól, a határidőkről és az új programokról is.
– Az értekezleten meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyek a tanév indításával kapcsolatosak, tájékoztattuk a vezetőket az
elmúlt két hónap történéseiről, illetve arról, hogy milyen kondíciók mellett indul az idei tanév mind a gyermek-, tanuló- és pedagóguslétszám kapcsán. Továbbá informáltuk az egybegyűlteket arról, melyek azok a konkrét feladatok, amelyeket el kell végezniük az
elkövetkező hónapokban – nyilatkozta Győrffyné Molnár Ilona.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EU TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULNAK MEG AZ EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ
ÉLETMÓDPROGRAMOK AZ ASTRON INFORMATIKAI KFT.-NÉL
Projekt időszak: 2010. 12. 01– 2011. 09. 30.
A 100 fôs, magyar tulajdonú informatikai vállalat
9 857 753 forintot nyert a TÁMOP 6.1.2/A-09/1-KMR2010-0302 Egészségre nevelô és szemléletformáló
életmódprogramok címû pályázaton, melynek keretében dolgozói egészséges táplálkozással kapcsolatos
elôadásokon vehetnek részt, valamint rendszeres
sportolási lehetôséget is kapnak.
Hamarosan zárul az Astron Informatikai Kft. 2010 decemberében útnak indított 10 hónapos időtartamú egészségre
nevelő és szemléletformáló programja, melynek keretében a cég munkatársai sport- és egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvényeken vesznek részt. A dolgo-

Az eddigi 9 alkalommal megtartott sportprogramon
zók örömmel fogadták, hogy lehetőségük nyílik ismereteik
a résztvevők kipróbálhatták többek között a jógát,
bővítésére, személyre szabott táplálkozási és sporttanácsaerobicot, pilatest a Gold Oktatási és Sportközpontban
adás igénybevételére, szakértőkkel támogatott testedzésvalamint szabadtéri sportprogramokon vehettek részt.
re. A cég vezetősége fontosnak tartja, hogy munkatársai
- Egészségtudatosság fejlesztése az egészséges táplálkozáegészségtudatossága fejlődjön, a programok által elköteson, illetve energiaegyensúlyon keresztül tevékenység
lezettekké váljanak a rendszeres testmozgás irányába.
20 fő részvételével, összesen 10 alkalommal.
A projekt megvalósításába az Astron Kft. három magyar
Az egészséges táplálkozás 8 alkalommal megtartott előtulajdonú partner céget is bevont. A rendezvényeket az
adásain a résztvevők széleskörű ismereteket szereztek
EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány, a Gramy-H Reklámaz egészséges táplálkozás, diéták alkalmazásáról, ill.
ügynökség Kft., és a Határtalanul Iroda Kft. valósította meg.
az energia-egyensúly, valamint a szervezet vitaminkészleMegvalósuló programok:
tének helyes megtartásáról.
- Testmozgást elősegítő szabadidős program 20 fő részvételével, összesen 10 alkalommal.

Bővebb információ: Dulin Judit projektmenedzser, Email: dulin@astron.hu, Web: www.astron.hu
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprot Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
E-mail: EUtamogatas@esza.hu, www.esza.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

Szeptember 1-jén a Gárdonyi Géza Általános Iskolában is elkezdődött a tanév. Rétvári Bence, Szentimreváros országgyűlési
képviselője az intézmény évnyitóján köszöntötte a diákokat és
szüleiket. Beszédében kiemelte, hogy az ebben a tanévben elfogadandó nemzeti köznevelés rendszeréről szóló törvény évtizedekre fogja meghatározni az általános iskolai nevelést.

A Gárdonyiban is megkezdődött a tanítás
Új épületbe költözik az FMH
A Fővárosi Művelődési Ház több évtizedes fennállás után bezár,
de csak az ingatlan kapuira kerül lakat. A kulturális intézmény
a néhány méterrel arrébb épülő hófehér, ötszintes kockaházban
folytatja tovább tevékenységét. A közel egymilliárdos beruházást
szinte teljesen egészében a művelődési házat fenntartó egyesület
finanszírozza, amely komoly megújulást vár a költözéstől.
Az új épület technikai korszerűsége, modernitása és felszereltsége feledteti majd a szerényebb méretet. A művelődési ház rengeteg új programmal és funkcióval indul majd az ősz végén, de
természetesen a régi sikeres kezdeményezések is tovább folytatódnak.

Újbuda a legkeresettebb
Nyári „uborkaszezon”, euróválság, csúcsokat ostromló svájcifrank-árfolyam ide vagy oda, az ingatlanok iránti keresletben
erőteljes növekedés tapasztalható. Bár a budai kerületek esetében összességében csökkent az érdeklődés, Újbudának mégis
sikerült átvennie a vezető szerepet a fővárosi rangsorban.

Továbbra is a XI. és a XIII. kerület van a lakásvásárlók fókuszában. A Duna House júliusi Keresleti Indexe szerint Újbudának
az előző havi húszszázalékos érdeklődési szint után a júliusi 19
százalékkal sikerült megőriznie a legkeresettebb kerület címet.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Keresleti Index csupán
egy mennyiségi mutató, amely nem fedi fel a vevőkör minőségét.
Így könnyen előfordulhat, hogy a moratórium feloldása körüli
médiafigyelem sokakat arra a gondolatra sarkall, hogy most lehet olcsón ingatlant venni, ám az érdeklődést végül nem követi
valódi tranzakció. A tranzakciószám esésére és a kereslet növekedésére ez az egyik lehetséges magyarázat.

Közel a segítség!
Minden évszakváltás egy kicsit életmódváltást is jelent
mindannyiunk életében. Különösen nagy változást hoz az
ősz, ami sok átszervezést igényel minden család életében.
Minden szülő tudja, a pedagógusok jó szándékkal figyelmeztetik őket, mennyire fontos, hogy gyermekük mielőbb
tanuljon meg tanulni, ami biztosítéka annak, hogy önállóbban vegye a növekvő akadályokat. Az iskolai napköziben
folyó tanulás nem biztos, hogy igazodik az éppen csak alig
óvodáskorból kinövő kicsik életritmusához. A szorgalmi idő
előrehaladtával a szülők érzékelik a problémát, de nem mindig találják a jó megoldást.
A KidSpirit Szülő – Gyermek Fejlesztő Központ, szakpedagógusok vezetésével számos problémára nyújt segítséget.
Intézményünk délelőtt a kismamáknak és bölcsődés korú
gyermekeiknek kínál programokat. A kisiskolásoknak az iskolai tanítást követő napköziben, kiváló pedagógusok segítenek a házi feladatok megoldásában, és önálló tanulásra való
nevelésben. Az írás, olvasás gyakorlását is levesszük a szülők
válláról. Észkapcsoló mozgásos, pihentető játékok is a délutánok részei. Azt követően a nagyobbak válogathatnak az
értékes programok között.
KidSpirit, ahol szülő és gyermek önmagára talál

www.kidspirit.hu
30%-os
kedvezmény
(újságcikk felmutatása
ellenében)

0620 5555 560

Az adatok szerint a téglaépítésű lakások esetében csak a belvárosi (V., VI., VII.) kerületek tudták mintegy négy százalékkal növelni az átlag négyzetméterárakat. Júliusban a budapesti családi
házak eladóinak kellett a legnagyobb irányárváltozást elszenvedniük, amelyet a vevők további nagymértékű alkuval sújtottak.
Forrás: Ingatlan.net

Ismét Őrmező Ünnepe
A legtöbbször feltett kérdés Őrmező Ünnepével
kapcsolatosan az, hogy miért nem fesztivál, amikor
ilyen „nagyra nőtt” az elmúlt 10 évben. A rangos és
színvonalas fesztiválok mellett napjainkban divattá vált a
„fesztiválcsinálás szenvedélye”, Őrmező pedig nem kíván
utóbbiak közé felsorakozni, a rangot nem ez jelenti.

A Költők Parkjában hagyományszerűen megtartott rendezvény
az őrmezőiek ünnepe a szó nemesen egyszerű értelmében. Olyan
ünnep, amikor megszűnnek a nézetkülönbségek, nem politikáról,
pénzről folyik az eszmecsere, csupán arról, hogy mindenki érezze jól magát korra, nemre való tekintet nélkül. Lassan tradícióvá
válik az is, hogy minden évben megújul a rendezvény: látványos,
pergő, szórakoztató események váltják egymást a nap folyamán.
Szeptember 17-én délelőtt „kutyajó” programok várják a családokat, ahol megválasztják majd Újbuda Kutyaszépét, illetve
Újbuda legügyesebb ebét. A verseny mellett kutyashow, rendőrkutya-bemutató is színesíti a választékot. A természetvédelmi
kvízjátékok, az ökojátszóház, valamint a Fogadj Örökbe Alapítvány kutyasétáltató és örökbefogadó napja szintén a délelőtti
családi program része.
A bogrács étkek főzőversenye – ahová csapatokkal lehet nevezni
– a 9.30-kor kezdődő ünnepélyes tűzgyújtás után kezdődik.
19.00 órakor a tűzvarázslók látványos előadása után a Budapest
Jazz Orchestra zárja Őrmező Ünnepét, melynek sztárvendége
Szulák Andrea lesz. Az ünnep nemcsak az őrmezőieké, hanem
valamennyi újbudai polgáré, aki eljön, az ünnep, amit várni lehet, és ahogy a róka mondja Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művében: „…szükség van bizonyos szertartásokra is”.

Újbuda, a mi városunk.
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Ez nem a dicsőséges király!
Kő Pál Szent István szobrát egy évtizede avatták fel a Szikla-kápolnánál

„Sohasem felejtem el azt a szent
pillanatot!”
–
így emlékszik
vissza a közelben élő költő,
Ágh István, aki
akkoriban szép méltatással védte meg a sokak által támadott
műalkotás becsületét. Mit kifogásoltak az ellenzők? Éppen azzal
volt a legnagyobb bajuk, ami igazán egyedivé, valóban különlegessé teszi ezt a szobrot. – Ez nem a dicsőséges király! – mondja
a költő is –, hanem a lovára éppen felszállni készülő, tervekkel és
bizonytalanságokkal teli lélek. Valóban ez tükröződik a mészkő
arcon.

Ágh István a hetvenes évek derekán találkozott barátja, Kő Pál
műtermében ennek a szobornak a makettjével. Már akkor megszerette, hisz sokkal emberibb, hozzánk és korunkhoz közelebb
álló István királyt láthatunk itt, aki még korántsem a szent vagy
a dicsőséges hadvezér.
Az is furcsa volt a szobor üzenetét nem értőknek, hogy miért
nem a folyó felé tekint a király, hanem hátat fordít a szép panorámának, egy kör alakú térben szemlesütve fogadja látogatóit. A
választ erre épp azok adják meg szavak nélkül, akik ide látogatnak. Érdemes megfigyelni a turistákat, milyen gyorsan és lelkesen veszik körbe ezt a teret. Még azok számára is baráttá válik
az ezer éve élt király mása, akik nem honfitársaink, és külföldről
érkezvén csak keveset tudhatnak a magyar államalapításról.

A Feneketlen-tavi búvár
Medek Miklós sok évtizedes tapasztalatát osztotta meg az Újbuda
TV Helyi érték műsorának stábjával a Feneketlen-tónál. Ő volt
az, aki 2007-ben kincset lelt a tóban, több mint 3 millió forintot,
amit becsületesen leadott a rendőrségen. A média persze jól felkapta az ügyet, tizenhatan jelentkeztek is a pénzért, de senki sem
tudta egyértelműen bizonyítani, hogy a vaskos összeg őt illeti. A
tapasztalt búvár sétánk közben megosztotta velünk, hogy jómaga
nem igazán örült a kincs megtalálásának, mert félt attól, hogy
zaklatni fogják. Így amikor Medek úr később megkapta a talált
összeg egyharmadát, hiszen annak jogos tulajdonosa soha nem
került elő, azonnal elutalta az összeget a Magyar Búvárszövetségnek.
Miklós egész életét ennek a szép hobbinak és hivatásnak áldozta. Klubja – az 1957-ben alapított Újbuda BHG Búvárklub
– a legtöbb búvárt képző társaság hazánkban. Ez az önfenntartó
egyesület évtizedek óta szereli és javítja a Feneketlen-tó vizét
oxigénnel dúsító berendezésekkel, sőt, gyakran magánszorgalomból ki is takarítják a tavacskát. Medek úr arról álmodik, hogy

a tó egyszer teljesen tiszta lesz, és egyesületének tagjai itt gyakorolhatnak, tarthatnak tanfolyamokat a jövő búvárainak.
Sajnos nehéz egy olyan, mesterségesen keletkezett állóvizet
tisztán tartani, ami a város szívében van, amelyet nem táplálnak
patakok, vízgyűjtő területét az elmúlt évtizedekben teljesen beépítették. Medek Miklós jól tudja, mivel lehetne még a vízminőségen javítani, hogy a közelmúltban bekövetkezett halpusztulás,
a víz habosodása a jövőben ne fordulhasson elő.
A meder tisztítása, az algák eltávolítása, a környékbeli épületekről lecsorgó esővíz tóba vezetése azonban sok-sok anyagi ráfordítást igényel. Mi, akik nagyon szeretjük ezt a helyet, abban
bízunk, hogy Újbuda Önkormányzata tényleg sokat tud tenni a
tó állapotának javítása érdekében. Az mindenesetre pozitív jel,
hogy idén tavasszal megrendezték a Feneketlen-tavi Csúcstalálkozót, amelyen Hoffmann Tamás polgármester, Rétvári Bence
országgyűlési képviselő mellett sok környezet- és tóvédő hangsúlyozta, elkötelezettek abban, hogy a Feneketlen-tó még értékesebbé válhasson az itt lakók számára.

A Travel & Surffel külföldön is veled lehetnek a barátaid!

rf
Travel & Su
Gondtalan
netezés az
EU -ban is

www.t-mobile.hu

Netezz gondtalanul Európa számos országában már 690 Ft-tól!
tól!
Miért várnál a nyaralás legjobb pillanatainak megosztásával? Kedvező árú roaming adatdíjcsomagjaink révén külföldről is
e-mailezhetsz, elküldheted a fotóidat, vagy felteheted őket a Facebookra és az iWiWre. Az adatdíjcsomagokat a Travel & Surf
alkalmazásunkkal tudod könnyedén aktiválni Android és iOS mobil operációs rendszerű okostelefonodon, amelyre
további hasznos alkalmazásokat is letölthetsz a nyaralásodhoz a www.t-mobile.hu/alkalmazasok oldalon.

Travel & Surf roaming adatdíjcsomag igénybevételi feltételei: a Travel & Surf S és M roaming adatdíjcsomagot általános, Domino, illetve MIX ügyfelek egyaránt igénybe vehetik (lakossági, kisüzleti, illetve egyes nagyvállalati
díjcsomagokkal is elérhető), a Travel & Surf L csomagot csak havidíjas előﬁzetéses ügyfelek vehetik igénybe. További feltétel az aktív GPRS szolgáltatás, azaz WAP vagy NET csomag, Domino ügyfélnél feltétel még a roaming
szolgáltatás aktív állapota és minimum 1125 Ft rendelkezésre álló egyenleg.

Segítő szülő – az otthon gyorsan és „okosan” tanuló gyerek
Sok szülő szembesül azzal a problémával, hogy gyermeke esténként órákon keresztül ül a könyv felett, ennek ellenére rossz
jegyeket hoz haza. Egy tanulási zavarral küszködő nebuló esetében természetesen szakember bevonására lehet szükség,
azonban egy átlagos képességű diáknál ennek nagyon egyszerű oka is lehet: nem motivált és valószínűleg nem megfelelő
tanulási technikát alkalmaz. Vincze Anikó pszichológus szerint a szülő sokat segíthet azzal, ha csemetéjét rávezeti a helyes
útra, legyen szó a hatékony tudáselsajátításról vagy a tanuláshoz szükséges megfelelő körülmények megteremtéséről.

A tanuló számára az igazi segítség a motiválás, a kíváncsiság
felkeltése, aztán a következetes dicséret, biztatás és elismerés.
– Fontos a pozitív érzelmi légkör megteremtése, illetve az,
hogy a gyermek higgyen önmagában. A fiatal teljesítményét saját magához képest kell mérni, a siker pedig nem egyértelmű, a
szülő osztozzon csemetéje örömében! – véli az Újbudai Nevelési
Tanácsadó szakembere.
– Abba a hibába azonban nem szabad beleesni, hogy a szülő
már szinte a gyereknél is jobban szeretné elsajátítani az adott
anyagot. A felnőtt nem tud a fiatal helyett tanulni, abban segítheti, akár szakember bevonásával is, hogy a számára leghatékonyabb tanulási technikát megtalálja – mondja a pszichológus.
Érdemes a fiatalt rávenni arra, hogy készítsen magának egy
időbeosztást, tehát tervezze meg előre, melyik tananyagra pontosan mennyi időt szán. Fontos emellett a koncentrált figyelem
megteremtése és fenntartása – érdemes viszont időnként szünetet
tartani, átmozgatni a megfáradt elgémberedett testet.
A szülő képes segíteni az oldott légkör megteremtésével is, a
sok-sok dicsérettel, bátorítással és őszinte érdeklődéssel – hogy a
kisdiák képes legyen megtalálni az örömöt a tanulásban.
A nebulók számára az egyik „legklasszikusabb mumus” a témazáró szokott lenni, mikor rövid idő alatt nagy mennyiségű tananyagot kell elsajátítani. – Ekkor gyakran azt érzik, kicsúszik lábuk
alól a talaj – mondja Vincze Anikó. A megoldás pedig csak ab-

Új igazgató a Csíki-hegyek iskola élén
Véget ért a vakáció, ismét iskolapadba ülnek a diákok. A gazdagréti Csíki-hegyek utcai Általános Iskolában augusztus 31én, szerdán 18 órától tartottak ünnepélyes évnyitót. Hoffmann
Tamás polgármester köszöntötte a régi és új diákokat, szülőket,
pedagógusokat, majd átadta a szót az iskola újonnan kinevezett
igazgatójának, Bruckner Lászlónak, aki azt is elárulta, nagy megtiszteltetés számára, hogy betöltheti ezt a pozíciót, és minden tőle
telhetőt megtesz, hogy méltó legyen az igazgatói posztra. A diákok versekkel és dalokkal kedveskedtek a részt vevő vendégeknek, ezt követően pedig mindenki meglátogatta az osztálytermét.
Szeptember 1-jétől tehát ismét gyermekzsivajtól lesznek hangosak az iskola folyosói, a tanárokra, vezetőkre pedig új feladatok,
tervek és kihívások várnak.

Szárnyaló tehetségek
Az Újbudai Pedagógiai Intézet (UPI) a „Tehetség Szárnyain”
elnevezésű pályázatban szakköröket indított a RAVENszűrésen részt vett második és hatodik évfolyamot végzett
kerületi tanulók részére. A diákok augusztus végétől a média,
a logika és a természettudományok területén szerezhettek
új tapasztalatokat.

A tehetséggondozó szakkörökről a Magyar Tehetséggondozó
Társaság titkára is elismerően nyilatkozott. Szénási Istvánné szerint rendkívül fontos az ifjú zsenik felfedezése és támogatása. A
szakkörökön kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. A
logikai-fejlesztő órák jó hangulatáról Mózes Krisztián, tehetséggondozó pedagógus gondoskodott, aki ötletes játékaival és tanítási módszerével vált az apró növendékek kedvencévé.
A logikai társasjátékokat bemutató órán Csendes Éva tanár a
táblai társasjátékok segítségével tanította meg a gyerekeket a tudatos gondolkodásra, arra hogy bátran használják kreativitásukat, és a kritikai gondolkodás segítségével dolgozzák ki a taktikákat, stratégiákat egy játék során, így ezt a tudást később a való
életben is alkalmazni tudják majd.
– Örömmel tölt el, hogy megvalósult ez a tábor, és bízom benne, hogy a jövőben is folytatni tudjuk – mondta az UPI vezetője,
Gyurcsó Gyuláné.

ban rejlik, hogy
a tanulnivalót
rendszeresen
többször kell ismételni, inkább
gyakrabban és
vázlatosan átfutni, mint egy alkalommal százszor elismételni,
ezzel a technikával az információ
jobban
memorizálható,
és a felidézés is
könnyebb.
A hatékony tanuláshoz optimális körülmények is kellenek. A rend, a megfelelő fényviszonyok és a kényelmes ülőalkalmatosság mellett a
belső elcsendesedett állapot megteremtése is fontos – azonban
az érdeklődés és kíváncsiság keltette belső feszültség szintén elengedhetetlen. Érdemes az otthoni tanulás előtt beiktatni egy kis
testmozgást és néhány falatot enni, hogy mind a testünk, mind az
agyunk megkapja azt, amire szüksége van a teljes erőbevetéshez.
Ha a diák a szülő rávezetésével képes betartani ezeket a tanácsokat, nem csupán időt spórol meg és sokkal jobb jegyeket hoz
haza, de nagy esélye van annak is, hogy valóban megszereti a
tanulást.
H. N.

Mesés média

Gyerekkorunk meghatározó figurái a mesehősök. De vajon
milyenek is ők a való életben? Többek között erre a kérdésre
kellet választ találniuk az Újbudai Pedagógiai Intézet által
szervezett médiaszakkör résztvevőinek, akik a tábor végén
egy komplett műsorral gazdagították az Újbuda TV adását.

A tizenéves fiatalok filmjéből kiderül, hogy a legtöbb mesehőst
ugyanazok a problémák nyomasztják, mint minket, csak éppen
nem szívesen beszélnek róla. Gyilkosság szemtanúja volt Süsü,
mutálódott embereket
találtak a tenger fenekén, Hófehérke kiszőkítette a haját, Malacka
pedig jótékonysági alapítványt hozott létre. A
mesevilág illúziója elszállt, a jókedv viszont
állandó vendége lett a
szakkörnek.
A tíz tinédzser kamerák előtt és mögött
mutatta be: igenis van
helyük a média világában. Az egyhetes képzés során nemcsak műveltségüket és
tájékozottságukat bizonyították, hanem azt is, hogy nem kell a
szomszédba menniük egy kis kreativitásért. Mert aki fel tud olvasni olyan hírekbe rejtett nyelvtörőket, mint a piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb, vagy éppen a luxus moszkvics
zsebsluszkulcs, valamint rávilágít arra, hogy Süsünek fejplasztikára lenne szüksége, az csak tehetséges és rátermett lehet.
Bár a szakkör lezárult, a gyerekek számára még csak most kezdődik az igazán nehéz feladat. Hiszen szeptembertől saját műsorban mutathatják meg a lakosságnak, milyen gondolatok foglalkoztatják őket. Fiatalokkal, fiatalokról (nemcsak) fiataloknak. Itt
vagyunk! Minden pénteken 18.30-tól az Újbuda TV-ben.
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Közéleti fórum
Dr. Hoffmann Tamást választották a Fidesz
XI. kerületi elnökének
2011. augusztus 30-án, kedden tartották a XI. kerületi Fidesz
Szervezet tisztújító ülését. Dr. Simicskó István ugyanis időigényes kötelezettségei miatt leköszönt elnöki posztjáról. Az egységteremtő munka folytatására Újbuda polgármesterét, dr. Hoffmann
Tamást javasolta, a szervezet megjelent tagjai pedig egyetértésben fogadták el az ajánlást.
A tisztújítás során megválasztott új alelnökök dr. Ábrahám Katalin és dr. Sölch Gellért, a 15., valamint Fésüsné Kéri Erzsébet és
Agonás Pál, a 16. országgyűlési választókerületek jelöltjeiként,

továbbá Sass Szilárd és Surányi Ilona, a 17. választókerületből.
Dr. Hoffmann Tamás elmondta, szeretné tovább folytatni a megkezdett munkát, melynek nyomán egységes, erős, tekintélyes
szervezetté válhat a kerületi Fidesz. Új alapokra helyezett belső
konzultációt, közösen kitűzött célokat és fontos feladatokat ígért
a tagság számára.
A Fidesz-frakció nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani a leköszönő dr. Simicskó Istvánnak áldozatos munkájáért, és
gratulálni az új vezetésnek, sok sikert, erőt kívánva.

Antifasiszták a Jobbik ellen?
A Villányi úton, a Jobbik központi irodája elé hirdetett eseményen a Societas három–négy tagja
mellett Szanyi Tibor is megjelent. De vajon milyen célból?
Nem volt ez más, mint az eljelentéktelenedő,
hiteltelen MSZP kétségbeesett és szánalmas próbálkozása a hatalomba való visszakapaszkodásának elősegítése céljából. Az
egyre nagyobb támogatottságú Jobbik ellen a végletekig elunt
és minden alapot nélkülöző „náci-rasszista-fasiszta-szélsőjobb”
kártyát szerették volna kijátszani, ki tudja hányadszor.
A sajtótájékoztató kisebb közjátékkal indult, a szervező ugyanis kifogásolta az „érdeklődők” sokaságát, és a rendőrséget kérte

fel, hogy oszlassák fel a megjelenteket, az egyenruhások azonban nem avatkoztak közbe.
A Baloldali Demokrata Kör elnöke közölte, a „szélsőjobboldal
előretörése” ellen tiltakoznak, majd arra kérte a körülötte álló
tömeget, határolódjon el a szélsőjobboldali, náci és fasiszta eszméktől, később a kukába dobott egy „szélsőjobboldal” feliratú
papírlapot. Ezzel egy időben Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója pedig egy Che Guevara portrés vörös csillagot ejtett a szemetesbe. Szabó Gábor ezután elmondta, a Jobbik nem a szélsőjobboldalt, hanem a „valódi nemzeti radikalizmust” képviseli.
A rendezvény jó hangulatban, a négyfős, remegő „antifasiszta”
tömeget kinevetve ért véget.

Lesz-e élet jövőre az egyetemi városrészben?
Az LMP XI. kerületi frakciója nem támogatja a Zöld Pardon bezárását. Mi az érintettekkel való párbeszédben
és a közösen kiérlelt megoldásokban hiszünk. Emlékeztetőül: az áprilisi képviselő-testületi ülésen öt
módosítást javasoltunk a ZP közterület-használati engedélyének kiadásakor, de csak a bizottsági
körben beadott módosítónkat fogadták be. Ez a közrendvédelmi és köztisztasági többletköltségek
megfizettetésére vonatkozott.

Ugyanakkor nem támogatták azokat a javaslatainkat, hogy:
– Tárgyalóasztal mellett
találjunk megoldást a ZP
elfogadható működésére.
– Szakmai terv alapján
fejlesszük az elérhető
legjobb technika elve
alapján a zajvédelmet.
Ezeken kívül két kisebb
költségigényű – a szezon
végére már lényegében
tárgytalanná vált – javaslatot is megfogalmaztunk.
A fentiek költségigénye még mindig csak a fele annak az ös�szegnek, amit két éve ellenzékben a Fidesz éves területhasználati díjként javasolt. Javaslataink megfogalmazásakor nem az a
szempont vezérelt bennünket, hogy a lehető legtöbb pénzt szedje
be az Önkormányzat, hanem a hosszú távú fenntarthatóság és
a társadalmi béke iránti igény. A kerületben több mint húszezer

Újbuda Fórum az Új Széchenyi-tervről
A kormány 2011 januárjában indította újra a Széchenyi-tervet, melynek célja a foglalkoztatás dinamikus
bővítése, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása az uniós pályázati rendszer segítségével. Ennek eszközeként számtalan támogatási forma nyílt és nyílik meg
kis- és középvállalkozások részére 1500 milliárd forint értékben. Folyamatos friss információk találhatók az aktuális
pályázatokról a http://ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
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Újbuda, a mi városunk.

fiatal él, akiknek természetes igénye a szórakozás. Egyúttal a
környéken lakóknak a nyugodt pihenéshez fűződő joga is tiszteletben tartandó. E jog érvényesülését segíthetné az, ha a szórakozóhely költségén városképbe illő zajvédő falak létesülnének
a ZP nyitottabb részei mellett. (Pl. tőzeggyapotból készült, növényekkel befuttatott fal, illetve – szintén a városképet óvandó
– teljesen átlátszó falak).
Idén már jóval szigorúbb feltételek mellett működött a ZP. Illene az elvakult bezárósdi helyett megvizsgálni, hogy érkezett-e
egyáltalán újabb jogos panasz a szórakozóhelyre, és ha igen, akkor az ilyen kérdésekről kellene tárgyalásokat folytatni, és nem
eltolni a problémát egy új helyszínre, ahol számtalan kérdés
megoldását elölről kell majd kezdeni.
A szórakozóhely fenntarthatóbb jövője és az egyoldalú döntéshozatal ellenében az LMP XI. kerületi frakciója kerekasztalbeszélgetést kezdeményez a város és a városrész vezetőivel, a
terület országgyűlési képviselőjével, Rétvári Bencével, a hely
üzemeltetőjével egy konszenzusos megoldás kialakításának reményében.
Az LMP XI. kerületi frakciója
Az Újbuda Fórumok következő állomása ezúttal a vállalkozók számára nyújt alkalmat arra, hogy információkat kapjanak az Új Széchenyi-terv pályázati lehetőségeiről. Meghívott előadó: dr. Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elnökhelyettese.
Újbudai Vállalkozói Fórum

Időpont: 2011. szeptember 14. (szerda) 18 óra
Helyszín: TIT Stúdió földszinti nagyterem, 1113 Budapest
Zsombolyai u. 6.

Párthírek
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy
a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüg�gyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart minden páros hét keddjén 16–18 óráig. Minden
hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú, megbízható hozamú termékek tárgyában Rozgonyi György
Gábor segítségével (R2G Financial), emellett legális adócsökkentő megoldások bemutatása cégeknek. Időpontfoglalás a
+36/20/958-6769 telefonszámon vagy a gyrozgonyi@gmail.com
e-mail címen.
Program: szeptember 15-én 18 órától az Örök Házsongárd –
Kolozsvár sírkertje a századok sodrában című művelődéstörténeti emlékalbum bemutatója és kiállítás megnyitója. Köszöntőt
mond: dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő. A könyvet
bemutatja és a szerzőkkel beszélget: dr. Feledy Balázs művészettörténész. Díszvendég: dr. Hoffmann Tamás polgármester.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

15-ös sz. országgyűlési választókerület irodája. Helyszín: Bartók
Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva
tartás: csütörtökön 16–18 óráig.
16-os sz. országgyűlési választókerület választási irodája. Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–17.
17-es sz. országgyűlési választókerület irodája. Helyszín: Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön
16–19 óráig.

Képviselői
fogadóórák
DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óra között.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/597-5600
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Időpont-egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805

A HetiVálasz havi melléklete
www.hetivalasz.hu

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második keddjén 14–16 óra
között.
Cím: Bocskai út 39–41.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 17–18
óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
Elérhetőség: gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
XI. Kerületi Logopédiai Intézet (Kanizsai utca
17–25.)
Elérhetőségek: janko.istvan@fidesz.hu,
06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra
között
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig,
Őrmezei Közösségi Ház.
Minden hónap második péntekén 17–18 óráig,
Hétszínvirág Óvoda,
Dayka G. u. 4. Elérhetőségek: www.
junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 15 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/260-1100
Elérhetőségek: www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)

Budai Látkép
Keresse a szeptember

Állandó programok (Mérnök u. 40.): minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, könyvvezetési
és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu.
Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétfőtől péntekig 14–18 óráig
tart nyitva. Tel.: 209-0474. Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni
lehet a Karinthy Frigyes út 9. szám alatti irodában.
LMP-HÍREK

Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az
LMP délbudai területi szervezetének programjairól részletesen
tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.blog.hu és honlapukon: http://delbuda.lehetmas.hu. Ezeken a helyeken megtalálja „Délbuda másképp” című újságunk első számát is. Ha
hírlevelünkből szeretne tájékozódni tevékenységünkről, programjainkról, küldjön egy e-mailt a bp1122@lehetmas.hu címre!
JOBBIK PROGRAMOK

Szeretettel várjuk minden szerdán 17 órától egy kötetlen eszmecserére az újbudai Jobbik klubhelyiségében a Bartók Béla út 96.
szám alatt! Aktuális programjainkról kérjen információt személyesen a Villányi út 20/A alatti irodánkban, telefonon a 365-1488
számon, e-mailben az ujbuda@jobbik.hu címen vagy látogasson
el honlapunkra, a www.ujbuda.jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati
munkánkat is nyomon követheti! Irodánkban (Villányi út 20/A)
már szerdán megvásárolhatja a Barikád újság legfrissebb számát! Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.

országgyűlési képviselő, alpolgármester
Időpont-egyeztetés fogadóórára: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája
18–20 óráig (Budafoki úti Fidesz-iroda)
Elérhetőség: ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első
keddjén 16.30–18 óráig.
Karinthy Frigyes út 9. Bejelentkezés: személyesen.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai utca 5., III. 304.
Bejelentkezés: személyesen és telefonon,
Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfő 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
Elérhetőség: n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap harmadik hétfőjén
17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
Elérhetőség: sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő

15-i számban!

Az

Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Fogadóóra: minden hónap negyedik
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A. Bejelentkezés: szabo.gyorgy@
jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly utcából)
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45.).
Elérhetőség: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30 óráig.
Keveháza utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
Elérhetőségek: 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

összefogás lapja

Óbudától Nagytétényig,
...mert Buda csak egy van.
Újbuda, aA melléklet
mi városunk.
médiaszponzora a
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Az én történetem

Első vendégünk Bodrogi Gyula volt

Bodrogi Gyuláról köztudott, hogy szenvedélyes vadász, s ebben a minőségében már
szinte minden nagyvad trófeáját megszerezte. Azt viszont csak kevesen tudják róla,
hogy eredetileg matematika-fizika tanárként képzelte jövőjét, mígnem egyszer a színház
kiválasztotta őt. Ő pedig nem ellenkezett.

A játék élvezete mindennél fontosabb számára, függetlenül attól, hogy komikus szerepet vagy drámai karaktert kell színpadra
vinnie. A különbség csupán az, hogy az előbbinél a színművész
választ vár a közönségtől, míg a másodiknál egyoldalú a kommunikáció.
– A csendben csak azt nehéz eldönteni, hogy a fegyelem vagy
az unalom az érzés, ami a nézőteret uralja – fogalmazott a Nemzet Színésze Az én történetem című portréműsor első adásában.
Bodrogi Gyula, kerületünk díszpolgára néptáncosként kezdte
pályáját, a SZOT együttes szólótáncosa volt. Ezt követően kortárs és klasszikus darabok karakterszerepeit osztották rá, ám jó
szemű rendezői hamarosan felismerték komikusi tehetségét is,

ettől kezdve pedig a kön�nyű műfaj egyik legjellegzetesebb képviselője lett.
Rekedtes hangját gyakran
kölcsönzi mesefiguráknak, mint például a Süsü,
a sárkány jószívű, kicsit
mókás főhősének. Munkásságáért több alkalommal is kitüntették.
K.A.

Fekete Párduc

Grosics Gyula mesélt életéről
az Újbuda TV-ben
A híres Aranycsapat kapusának gyermekkora eseménydúsan zajlott, vannak azonban
mozzanatok, amelyekre nem szívesen emlékszik vissza. Családjával Dorogon lakott a vasút
közelében, ahol hároméves korában egy megrendítő halál közeli élményben volt része. Egy
jármű a fejétől csupán néhány méterre zúgott el.

Elevensége már akkoriban is
megmutatkozott:
hatévesen
egy szalmabálát gyújtott fel,
mert fázott. Emiatt el is kellett költözniük, mert az ott
lakók nem tudtak megbocsátani neki és családjának az
eset miatt. Ez a költözés aztán
végérvényesen
megpecsételte sorsát: új otthonuk ugyanis
egy labdarúgópálya szomszédságában állt. Hiszi és vallja,
hogy minden embernek meg
van írva a sorsa, hogy van fölöttünk egy mindenható Isten, aki vigyázza életünket vagy büntet elhibázott tetteinkért.

Édesanyja kedves asszony volt, akinek szavai mind a mai napig
élnek emlékezetében, fia számára csak egyetlen jövőt tudott elképzelni: a papi hivatást. Hatalmas csalódásként élte meg, hogy
mégsem ezt az utat választotta. S bár gyermekként úgy képzelte a
kis Grosics Gyula, hogy teljesíti édesanyja vágyát, szíve mélyén
egész idő alatt a futballról álmodott.
1940 őszén egy véletlen folytán került Komáromba egy mérkőzésre, ahol kapusként a felnőtt csapatban játszott, annak ellenére,
hogy még csak 14 éves volt. Noha ő maga nem emlékszik egyetlen pillanatra sem a játékból, 2:1-re legyőzték az ellenfelet, így
azután állandó jelleggel bekerült a felnőtt csapatba.
Az első igazi szárnypróbálgatásáról, valamint sorsának további
alakulásáról az Újbuda TV új, Az én történetem című műsorában
vall Grosics Gyula. A műsor elérhető a www.ujbudatv.hu honlapon is.

Fővárosi hírek
A Fővárosi Közgyűlés június 8-i ülésén felkérte a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) útján gondoskodjon a Fehérvári út belső szakaszán a közlekedési rend átgondolásáról, vizsgálja meg az átmenő forgalom előli lezárás változatlan
fenntartásának szükségességét, továbbá a parkolóhelyek és gyalogos-kerékpáros felületek növelésének lehetőségeit. A BKK Újbuda
Önkormányzatával együttműködve megvizsgálta a lehetséges forgalomtechnikai kialakításokat, melyekről a Fővárosi Közgyűlés
augusztus 31-én döntött. Ennek értelmében a Móricz Zsigmond körtérnél a Fehérvári út felőli áthaladás megszűnik. A körtéren gyalogos-kerékpáros zónát alakítanak ki a piac és a bevásárlóközpont zónájához csatlakozva. A megvalósítás, mely igazi városközponti kialakítást biztosít Újbuda fontos csomópontjának, a Móricz Zsigmond körtérnek, mintegy 400–450 millió forint többletköltséggel jár.
Megváltozik a főváros zászlajának díszszegélye. A zászló téglalap alakú és fehér marad, közepén a címerrel. Vízszintes szegélyeit
pedig egymásba fordított, piros és zöld, egyenlő szárú, egymással nem érintkező háromszögekből összeálló díszszegély alkotja olyan
módon, hogy azok a zászló alapszínével kiegészülve kiadják a nemzeti színeket. A zászlók cseréjéhez szükséges 10 millió forintot a
közgyűlés már júliusban biztosította.
Tarlós István a Fővárosi Közgyűlés ülésének elején visszavonta azon előterjesztését, miszerint 2012 januárjáról 12 fővárosi fenntartású kórházat az állam működtetne tovább. A főpolgármester szerint több, jelenleg hiányzó jogszabályt kell meghoznia az Országgyűlésnek, csak ezt követően dönthet a Fővárosi Közgyűlés a 12 kórház állami kézbe adásáról. Tarlós hozzátette, a főváros
ragaszkodik ahhoz, hogy a kórházak adósságállományát is átadja, és tisztázni kell azt is, hogy a betegellátáshoz csupán járulékosan
kapcsolódó ingatlanok közül melyek maradhatnak a fővárosnál.
2012 első negyedévétől változhatnak a kerékbilincselés szabályai. Az autókat kizárólag a legszükségesebb esetekben fogják megbéklyózni. Ha a tilosban parkoló jármű üzemképtelen, illetve akadályozza a forgalmat vagy a közbiztonságot, akkor elszállíttatják.
Jogszabály-módosítást is szorgalmaznak, hogy a főváros által kezdeményezett szabálysértési eljárásokban kiszabott bírságok a fővárost illessék, ne pedig a kerületeket. Tarlós István szerint tarthatatlan, hogy a közlekedési szabálytalanságok legkirívóbb szabálysértői
alig vagy egyáltalán nem vonhatók felelősségre, ezért egységesebbé, átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé kell tenni a szabálytalan gépkocsik elszállítását és kerékbilincselését.
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Gellért Udvarház

Egyszerű, de elegáns épület
a Feneketlen-tó partján
Egy borostyánnal befuttatott ingatlan, ahol klasszika-filológusok, írók, színészek,
festőművészek és egyetemi tanárok laknak – sőt, itt még Zsigmond Vilmos
világhírű operatőr is gyakran megfordul, mikor egyik művész barátját látogatja
meg: ez a Kosztolányi Dezső tér 4.

Az épületet – melyet Gellért udvarháznak is hívnak – tervezője,
Martonosi Baráth Lajos Art deco stílusban álmodta meg, a harmincas években ez volt az egyetlen épület a Feneketlen-tó partján.
Az ő elképzelése alapján készült a Bocskai úti Lenke Udvar, az
Edömér utcai Béke Udvar is – ezen házakat egy időben, 1931-ben
emelték a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége számára.
Scheffer Lívia, a ház egyik lakója már húsz éve vezeti kortárs
galériáját a földszinten. Mikor New Yorkból hazatérve megtudta,
egy tágas lakást árulnak az első emeleten, nem habozott sokáig,
megvette a csodás ingatlant. A 100 nm-es térre szükség is volt,
hiszen nemcsak a sok szép festménynek és szobornak kell a hely,
hanem a gyerekeknek és az unokáknak is el kell férniük alkalmanként, egy-egy családi ebédkor. A tulajdonos mind a galériához,
mind a választékos ízléssel berendezett lakáshoz nagyon kötődik,
de amire talán mégis a legbüszkébb, az a festői szépségű borostyánzuhatag, amely a galériától indulva felkúszik egészen az első
szinten lévő otthonáig.
A hatemeletes épületet belül körfolyosós lépcsőház, kívül pedig
körbefutó elegáns erkélyek díszítik. A betérő vendéget gyönyörű,
eredeti fekete vaskapu fogadja, és az emeletre igyekvő lakókat,
egy szintén patinás kazettás nyitott lift szállítja.
Lívia a szakmáját tekintve eredetileg vegyész, a művészet iránti
szeretet azonban később egészen a műalkotások gyűjtéséig sodorta. Régi vágya volt, hogy a lépcsőházat az eredeti állapotába állítsa
vissza. A gázcsövek felújításakor a földszinti teret sikerült szépen
helyrehozatni: a bordó-drap márvány járólap és a fali rózsaszínfehér kazetták mind az akkori színvilágot és a múltat idézik. A galériatulajdonos egy igazi „lépcsőházi kiállítást” hozott létre a föld-

szinten, ahol a falon lévő kazettákba az épületről készített eredeti
korabeli fotókat és tervrajzokat helyezett el. Az egykori dokumentumokat részben a levéltárból szerezte be, több fotót és tervrajzot
pedig a ház „őslakói” ajándékoztak neki.
– Sok szép dokumentumot, korabeli fényképet kaptam a szomszédos Béke Udvar számomra legkedvesebb lakójától, a mindig
derűs Irénkétől. Az ő férje volt Pathy-Nagy Lajos (1926–1985)
grafikus- és festőművész: feltett szándékom, hogy műveiből kiállítást rendezek. Remélem, „korridor galériám” egyszer majd felér
a hatodik emeletig – fogalmaz.
A Gellért Udvar hét szomszéd házzal osztozik a belső udvarán,
ahol régen kert és gyerekjátszótér volt homokozóval és szökőkúttal – ma gesztenyefák díszítik, és egy szobor áll a közepén. A fekvő
női aktszobor sok évig a szomszéd ház pincéjében „bújt el”, várta
hogy újra felfedezzék és visszakerüljön eredeti helyére.
– A szökőkút visszaállítása lenne az egyik legnagyobb álom –
mondja Scheffer Lívia.
A Kosztolányi Dezső tér 4. méltán nevezhető művészháznak,
hiszen a lakóközösség olyan nagyszerű elmékkel büszkélkedhet,
mint Bot Teréz színésznő, Kalmár András író, Csepeli Pálma festőművész, Farkas Emese festő-restaurátor, Szöllőssy Enikő szobrászművész, vagy Scheffer Lívia férje, Kovács-Gombos Gábor
festőművész.
A házat utoljára tíz éve újították fel, a mostani lépcsőház-renoválás azonban annyira fellelkesítette a lakókat, hogy eltervezték,
idővel a többi szintet is felújítják, hogy az ismét régi fényében
pompázhasson.			
H. N.

2011 decemberében lejáró*
mellékvízmérôjét a rövidebb
várakozási idô érdekében
cseréltesse le még az ôsz
folyamán!
Így amellett, hogy a mozgalmas
év végi hónapokban több ideje
marad az ünnepi készülôdésre,
egyike lehet100 szerencsés
ügyfelünknek, akiket még egy
vízzel mûködô asztali órával is
megajándékozunk!
A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy
a lakás-mellékvízmérô cseréjére 2011. augusztus 15. és október 31. között kerüljön
sor, va lamint a mûszaki átvétel legkésôbb
2011. október 31-ig megtörténjen.

A decembert töltse inkább
az ünnepi készülôdéssel!

A részletekért keresse fel
honlapunkat: www.vizmuvek.hu
*Ha a vízóra ólomplombáján 2005-ös dátum szerepel, a lakás-mellékvízmérôjének
hitelessége 2011-ben lejár.
A lakás-mellékvízmérô hitelességének
lejárati évét megtalálja vízdíjszámláján.

Sztárportrék a Hadikban
A nyári időszakban a Hadik Irodalmi Szalon és a kortárstalálkozók szüneteltek, szeptembertől azonban
ismét színvonalas beszélgetések várják az érdeklődőket a kávéházban. Elsőként Ménesi Etelka rendkívül
hiteles és olykor megrendítő portréit láthatjuk, melyek ismert művészeket, valamint ismeretlen, nehéz
sorsú embereket mutatnak be.

Számtalan téma foglalkoztatja, a körülöttünk lévő világ szinte
minden szegmense megjelenik munkáiban: a tájkép, a csendélet,
az életkép, a portré. Azonban mind közül leginkább az emberi
jellem, az emberi sors ábrázolása vonzza. Festészetét a kísérletezés jellemzi, és az elvontabb eszközök használata sem ritka
alkotásaiban.
Ménesi Etelka így mesél művészi pályájáról: „Amikor nyugdíjba mentem, sok évtized tapasztalata, öröme és fájdalma bir-

tokában visszajöttem Dánszentmiklósra, arra a
földre, ami mindig is az otthont, a szülőföldet
jelentette számomra. Itt kezdtem el festeni.
Ekkor leltem rá igazán az alkotás örömére.
Végre megtaláltam azt az eszközt, amellyel
megbirkózhatok, hogy kifejezzem érzéseimet,
gondolataimat. Áttértem az olajfestésre, habár
most újra beleszerettem a pasztellbe”.

Nosztalgiaműsorok a Rét Klubban
A gazdagréti Rét Nyugdíjasklub egész évben olyan színes programokat szervez, amelyek kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást
nyújtanak a környéken élő időseknek. Legutóbb a Záray–Vámosi duóra emlékeztek egy kívánságkosár segítségével.
A nyugdíjasklubban a zenés nosztalgiaprogramokon mindig egy előre összeállított listából válogathatnak az érdeklődők, így mindenki meghallgathatja kedvenc slágerét. A klub vezetője, Valentin Ferencné elmondta, más alkalmakkor világkörüli útra indulnak,
így Rómába, Velencébe, vagy akár Korfu szigetére is eljutnak színes úti filmjeiknek köszönhetően.				
T. D.

30 éves a Karinthy Színház
Harmincadik évadját indítja idén szeptemberben Buda egyetlen
magánszínháza, a Karinthy Színház, a kerek jubileum alkalmából pedig a
teátrum évadnyitó ünnepséget rendezett. A közismert színészek részvételével
zajló, családias hangulatú délutánból nem hiányoztak a nagy nevetések, a
múltidéző történetek és a hatalmas tortaszeletek sem.

Elsőként a Karinthy deszkáin
oly sok népszerű
darabban látott
Timkó
Eszter,
Székhelyi József,
Kerekes József és
a többiek Karinthy Márton visszaemlékezéseiből, és könyveiből idéztek harsány
nevetésre ingerlő jeleneteket, majd egy félórás retrospektív film
következett. A mozivásznon a nagy előd, a háború utáni első magánszínház, a Hököm Színpad kezdeti sikerei elevenedtek meg,

majd a film végighaladt a Karinthy legemlékezetesebb előadásain.
A visszatekintésből azt is megtudhattuk, a teátrum igazgatója,
Karinthy Márton 1988-ban találta meg színházának a legmegfelelőbb helyet, az általa csak „kelenföldi pampák”-nak nevezett
külső Bartók Béla úton álló volt Haladás mozit, ahol a mostoha
körülmények ellenére hamar sikerekkel állítottak színpadra több
előadást is. A színi direktor a tortavágás utáni pillanatokban a
meghatódottságtól fátyolos tekintettel csak annyit mondott, megérte a sokéves küzdelem, és reméli legalább még 30 évig fog
működni a színház.
p.k.

Karinthy Színház – Újbuda-totó
1. Milyen jelzések vezettek a Karinthy Színház, akkoriban
még Hököm Színpad legelső budai játszóhelyéhez, a Kaffka
Margit Gimnáziumhoz 1982-ben?
a) nyílvesszők a házfalakon b) lábnyomok a földön c) színes
szalagok az oszlopokon
2. Az Eredeti helyszín című darab háziasszonya, Nárai Erika
melyik híres ügynöknek kölcsönözte a hangját?
a) Scullynak az X-aktákból b) Alexnek a Charlie angyalaiból
c) M-nek a James Bondból
3. Budapest mely részén van a Karinthy Színház?
a) a Pesti Broadwy-n b) a Budai Broadwy-n
c) a Budai Kulturális Központban
4. Kinek a híres regénye alapján készült a Tortúra című
hátborzongató és félelmetes thriller?
a) Leslie L. Lawrence b) Stephen King c) Dan Brown
5. Melyik nagy írónk szobra látható a Karinthy család egykori
törzshelye, a Hadik Kávéház előtti téren?
a) Gárdonyi Géza b) Arany János c) Móricz Zsigmond

6. Mi a foglalkozásuk Csurka István, Eredeti helyszín című
darabja főhőseinek?
a) rendőrök b) építészek c) filmesek
7. Hányadik bemutatójára készül télen a Karinthy Színház?
a) 30. b) 100. c) 150.
8. Kinek a nevét viseli a Karinthy Színház nyugdíjas bérlete?
a) Karinthy Emília, Mici b) Karinthy Márton, Marci c) Karinthy
Frigyes, Frici
9. Melyik darab nem része a fiataloknak szóló beavató
előadássorozatnak?
a) Aranysárkány b) Árvácska c) Szegény Dániel
10. Mi a Karinthy Színház szlogenje?
a) Buda legnagyobb színháza! b) Buda népszerű színháza!
c) Buda kedvenc színháza!
11. Fodor László melyik vígjátéka kerül színpadra
októberben?
a) A templom egere b) A templom szegénye c) A templom
szégyene

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. Előző feladványunk nyertese: Baráth
Tiborné. Nyereménye: páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek átvételéről.
Kérjük, a megfejtések mellé tüntessék fel telefonszámukat is.
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Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó ingatlanokat. 17 éve az
ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu
KAMARAERDŐ felett 2–3 generációs, tehermentes, telkes, 160 nm-es házamat elcserélném kisebb lakásra, (panel
kizárva) házra értékegyeztetéssel, vagy eladnám. 226-4539,
06/20/333-1477.
ÉRTÉKESÍTJÜK kerületi ingatlanát! Korrekt, családi cég,
kiemelkedő ingatlanszakértők, alacsony jutalék. 204-8560,
Újbudai Sakulor.
CHF HITELÉT is átvállalva megvásárolnám kerületi ingatlanát. Tel.: 06/20/411-8621, e-mail: sanlit@gmail.com
ELADÓ ingatlant keresek életjáradékért! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/719-4316.
ELADÓ- kiadó ingatlanokat keres Eurohomes Ingatlaniroda,
német magyar ügyfeleinek. 0630/6676455, r3judit@gmail.com
MŰSZAKI Egyetemnél, 143 nm-es, 4,5 szobás, zöldre néző,
IV. emeleti, napos, csendes, cirkós, felújított lakás 38,9 millióért eladó. 06/30/971-4846.
4,3 MILLIÓÉRT eladó, 13 nm-es, galériázott, kertre néző
mini garzon a Villányinál. 06/30/971-4846.
AZ ALLÉTÓL 3 megállóra a Bikszádi utcában, 1,5 szobás,
kertre néző, felújított, gázfűtéses lakás eladó. 06/30/971-4846.
80 NM-ES 2,5 szobás lakás 15,9 millióért eladó a XI. kerületben. 06/30/971-4846.
BALATONLELLE központjában 3 szobás családi ház jó állapotban eladó. Irányár:14,9 M Ft. 06/30/321-5729.
CSONGRÁDON, a Tisza oldalon 800 négyszögöles közművesített telek, tanyával, pincével, szőlővel eladó 8 millióért.
Érd.: reggel–este 8–9 között. 06/70/525-4198.
FÜLEI 100 nm-es kertes házamat elcserélném gazdagréti 45
nm-es-re, 06/22/365-562.
ÉRD-PARKVÁROSBAN eladó építési telek 8,9 millióért,
tulajdonostól. 06/20/528-9123.
XI., MADÁRHEGYEN eladó 601 nm-es telekhányad 13
millióért, 1095 nm-es összközműves telek 38,9 millióért. További telkeket talál honlapunkon: madarhegyingatlaniroda@
ingatlan.com. Telefon: 249-3006, 06/70/275-9064.

Bérlemény
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Lőrincz Péter Albérletpont a bérbeadás szakértője! 351-9578, 06/70/383-5004.
VILLÁNYI út 50.szám alatt alagsori helység (16,5 m2) csendes tevékenységre kiadó. Tel.: 06/30/312-9886.
KIADÓ 1,5-2 szobás lakást keresek hosszútávra. Közvetítők
kíméljenek. Tel: 06/30/387-7681.
BARTÓK Béla úton 10 nm-es alacsony rezsijű üzlethelyiség
kiadó. Telefon: 06/20/519-8342.

GARÁZS
KÖRTÉRTŐL két megállónyira a Nádorliget Lakóparkban
teremgarázs parkolóhely eladó. 06/30/517-7120.

Oktatás
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens
képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal
valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
RAJZISKOLA felnőtteknek, tudásszinttől függően, kis létszámú csoportokban. 06/20/555-6501.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 06/20/546-8963.
AZ ALLEE szomszédságában német, angol tanítás, korrepetálás. 06/30/259-7091, 466-5301.
MATEKOT tanít 1–10. osztályosoknak tanárnő. 06/20/210-7325.
KORREPETÁLÁS, nyelvoktatás, vizsga-előkészítő tanfolyamok, tanulószoba iskolásoknak! Gyerekprogramok óvodásoknak! T3 Stúdió Korrepetáló Iskola és Fejlesztő Gyermekközpont. www.t3studio.hu
RAJZISKOLA MKE festőszakra jelentkezőknek. Kortárs
képzőművészektől tanulhat. 06/20/555-6501.
NÉMETOKTATÁS korrepetálás, felkészítés nyelvvizsgára,
gyermekfelügyeletet vállal fiatalos nyugdíjas. Házhoz megyek. 06/70/653-9120.
TAROT tanfolyamok, sorselemzés. Egyéni és csoportos oktatás minden szinten. Tarot mester-tanár: 06/20/419-4678.
KEZDŐ és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban
és Budán! Kezdés: 2011. szeptember 19-i héten. www.
bridzsakademia.hu, bridzs@bridzsakademia.hu, 06/30/9315922, 209-5243.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés gazdagréti
templom közelében, nyelvtanárnál. 246-8246, 06/30/386-2480.
ANGOLOKTATÁS magántanártól. 06/20/936-1940.
ANGOL nyelvklub Kelenföldön! Anyanyelvi oktatókkal több
szintű és társalgási csoportok. Támogatott ár: 400 Ft/óra. Infó:
06/30/334-5682, www.kegy.hu vagy www.meenet.hu (Támogató: Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet)
NYELVVIZSGÁZTATÓ tanárnő angol oktatást vállal Kelenföldön. 06-30-350-0554,06-1-277-9316.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azonnal, garanciával! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig! Petrás József villanyszerelő-mester. Tel.: 06/20/9344664, 246-9021, Elmű által minősített vállalkozás.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 06/30/944-6513,
Nagy László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás kiszállási díj nélkül. 246-0927, 06/20/926-1533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi
tisztítással. Fábián István. Tel.: 06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések műszeres keresése-javítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. Kerti
csap cseréje ásással. 06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, csapok javítása. 3595033, 06/30/924-8010.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás. Teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.Tel/fax: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz, gáz, központifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 4024330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók szerelése,
javítása garanciával. 310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANY-, VÍZSZERELÉS. Hétvégén is hívható. Ingyenes
kiszállás. (Csak a munkámért kérek pénzt.) Apróbb munkáktól
a teljes felújításig. Elműs engedélyeztetés. Elektromos cserépkályhák javítása. Tel.: 06/70/235-6644, vonalas: 203-2225,
www.villjozef.hu
VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosdók, csapok, cseréje, mosógépek bekötése! 06/30/954-9554.
VILLANYSZERELŐ. Pálfi Zoltán, 06/30/947-6036.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást
ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást,
parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést, csempézést,
villanyszerelést, kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával
kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, parkettacsiszolást, gipszkarton szerelést, villanyszerelést, vízszerelést vállalunk bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával.
06/70/312-7991, 260-7534.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS bádogozás hőszigetelés, tetőfedés. 06/20/934-6993, 204-6793.
TÁRSASHÁZAK figyelmébe! Függőfolyosók, tetők, lépcsőházak, stb javítása, felújítása, megbízható magyar szakemberekkel, kedvező áron, ingyenes árajánlattal. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! 06/20/961-6153.
CSEMPÉZÉST járólapozást vállalok. 06/30/943-9282.

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

TV, antenna, számítógép
TÉVÉJAVÍTÁS az Ön lakásán, előre egyeztetett időpontban,
garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, telepítés. Ingyenes
kiszállással! 06/30/857-2653.

Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható mérnök.
06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás,
bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-9357, 06/20/972-0347,
06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes fák ágankénti
lebontással való kivágása. Esztétikai koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, ágak darálása, szállítása. 06/20/4856547. Kovács Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, murva, termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: www.aktivhazkezelo.hu, mobil:
06/30/990-7694.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis javítás, készítés. 356-4840,
06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel, gyorsan,
tisztán, szakszerűen. 317-6298, 06/20/970-5933.
FESTŐMESTER vállal szobafestést mázolást, tapétázást,
hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, növényültetést, fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok bútormozgatással és
fóliázással. 06/20/591-7672.
TETŐSZIGETELÉS tíz év garanciával, referenciákkal, kapcsolódó munkákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny. 06/20/321-0601.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, kisebb javításokat is, azonnalra is vállalok. 06/30/975-0053, 226-9540.
LÉPCSŐHÁZ (2–5 emeletes társasház) takarítását vállaljuk.
Metz Máté, 06/20/349-5395
ÖLTÖNYÖK készítése méretre jó minőségű német gyapjú
szövetekből 80 és 90 ezer Ft közötti áron a Milano Szalonban.
XXII. ker., Pék u. 8. Tel.: 06/1/424-0193.
PÁLYÁZATOK készítése lakásfelújításhoz, új építéshez,
Energia-tanúsítvány, belső és külső famunkák, belsőépítészeti
látványtervek, helyszíni szerelés, karbantartás. 06/30/5177120. www.faepito.hu
KALAP tisztítás formázás Sasadi út 139. T: 319-2023.
SÖVÉNYVÁGÁST, lombseprést, ásást, kapálást, gazolást,
fűnyírást vállalunk. Metz Máté, 06/20/349-5395.

FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 06/30/954-8559, 208-1520.
AKÁR 40%-kal csökkentheti fűtésszámláját, dryvit szigeteléssel! Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek kivitelezése
referenciákkal. Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés.
Amennyiben nem áll rendelkezésére a kivitelezéshez szükséges összeg, irodánkban vállaljuk a díjmentes hitelügyintézést
társasházak és magánszemélyek részére is. Telefon/fax: 2262427. Mobil: 06/20/268-8930.
KŰLSŐ szigetelés, ajtó-ablak csere, műanyag nyílászárók beépítése, garanciával. 06/20/772-0403.
BURKOLÁS, csempe járólap szalagparketta, PVC. Nyugdíjas kedvezmény, garancia. 06/20/772-0403.
FESTÉS, mázolás, tapétázás nyugdíjas kedvezménnyel, garanciával. Tel.: 06/20/772-0403.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól 1984. óta.
06/20/944-9015, 249-2664.
ÁCS társasházak, magánházak tetőjavítási munkálatait vállalja. 06/70/312-3573.
ÉPÍTŐIPARI felújítások. Alpintechnika, szigetelések. IG
Kft. 06/20/935-7089.

Gyógyászat
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. Tel.:
06/30/222-3016.
KÜZDJÜK le közösen a betegséget! Biorezonanciás állapotfelmérések, kezelések akár a saját otthonában is. Tel.:
06/30/941-5436.
NEHEZEN jár? Fáj a lába? Sajog a háta? Visszeres a lába? A
biorezonancia az Ön megoldása! Bejelentkezés: 0630/9415436
GYÓGYTORNA házhoz járással! Szakképzett, gyakorlattal
rendelkező gyógytornászok viszik otthonába a gyógyulást és
az egészséget! Érdeklődni lehet: 06/20/426-3732, andrea@
papandrea.hu
FOGÁSZATI rendelés, Bartók Béla út 92–94. Dr. Izsák
Okszána. Tel.: 06/20/929-1223.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, általános és gyermekbőrgyógyászat. XI., Bartók Béla út 57. Dr. Bánfalvi.
GASZTROENTEROLÓGIAI magánrendelés. Szeretettel
várom az emésztőszervi panaszokkal küzdő betegeket! Puffadás? Mellkasi égő-szorítóérzés? Hasmenés? Székrekedés?
Reflux? Véres széklet? Várjuk a nyelőcső-, gyomor-, máj-,
hasnyálmirigy-, epeutak, epehólyag és bélproblémákkal küszködő pácienseket! A vastagbélrákszűrést fájdalommentesen
végezzük. Dr. Szőnyi Mihály, 06/20/515-5134.
FÉLELMEK, szorongás, önbizalomhiány? Pszichológiai
tanácsadás és energiablokkok oldása EFT-vel, hatékony, kön�nyen elsajátítható, önállóan is alkalmazható módszerrel. Nagy
Katalin, pszichológiai tanácsadó, EFT terapeuta, 06/20/4201240, EFTesTerapia@gmail.com

Régiség
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI.Andrássy út 16. Tel: 266-4154
GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű régi tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat) Üzlet: Bp., XI.
ker., Bartók Béla út 10–12. Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni készpénzfizetéssel
vásárol! Csillárokat, bútorokat, festményeket, órákat, ezüstöket,
kitüntetéseket, régi pénzeket, bélyegeket, képeslapokat, zongorákat, szőrmebundákat, varrógépet, rádiókat, írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lakberendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére
1 órán belül is. Híjon minket: Tel.:259-1116 , 06/30/324-4986.

Állás
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket. Micimackó.
243-8280, 06/20/528-4852, 413-1536. www.micimacko.net
XI. KERÜLETI, nagy ügyfélforgalmú ingatlaniroda munkatársakat keres. Képzést biztosítunk. Akár 60%-os jutalék!
nagykekseg@t-online. hu

Gondozás
OTHONÁPOLÁS, beteggondozás, házvezetés 24 órában.
Szent Anna Otthonápolási Szolgálat. 06/30/238-9003.
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST fizetek havi (30–150 ezer) Ftig. 06/70/505-9015.
CSALÁDOKHOZ ajánlunk megbízható idősgondozókat, babysittereket, takarítónőket igény szerint. 336-1094,
06/20/465-8458, 06/70/380-5620.

Társkeresés
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

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

Vegyes
GYERMEKTELEN idős hölggyel, úrral öröklési szerződést
kötnék, akinek segítségére lennék szakértelemmel, speciális
masszázsokkal, lélekmasszázzsal. Természetgyógyász, egyéb
végzettségeim vannak. Tel.: 06/20/525-4019.

Újbuda, a mi városunk.
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Ízelítő az Újbuda 60+ programokból
Szeptember 8.
14.00 óra Egészségünkről: kezünkben az életünk. Előadás dr. Szantner Emma életmódtanácsadó vezetésével, III. sz. INO, Keveháza u. 6.
15.20–16.45 óra Etka jóga: egészségmegőrző mozgás a test és a lélek harmóniájáért, AKH.
Szeptember 12.
16.00 óra Filmvetítés: Málta, Valentin Ferencné vezetésével. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.
18.15 óra Kertbarátkör: tapasztalatcsere, KKH.
18.00 óra Versbarátok összejövetele, GKH.
Szeptember 13.
16.00 óra Felolvasó maraton: mindenki hozza magával kedvenc versét, novelláját, I. sz. INO,
Budafoki út 12.
Szeptember 14.
15.00 óra Irodalmi délután: nyelvújítás és a reformkor kezdete dr. Tóth József vezetésével, VII.
sz. INO, Bocskai út 43–45.
17.00 óra Jogi tanácsadás: ügyvéd ad tanácsot bármilyen jogi kérdésben, KKH.
19.15 óra Budapesti Táncrendklub: nem tanítás, buli táncolni szeretőknek, gyakorlási és
barátkozási lehetőség, AKH.
Szeptember 15.
7.00 óra Piac: őstermelők árulják terményeiket, KKH.
14.00 óra Papírhajtogatás: origami, boríték, képeslap stb. Barkó Magdi vezetésével, III. sz. INO.
16.00 óra A Kéktó téri horgásztó horgászainak klubja, KKH.

Szeptember 16.
16.00 óra Kézműves foglalkozás: kosárka készítése, IV. sz. INO, Kisújszállás u. 10.
Szeptember 20.
9.00 óra Rét Nyugdíjasklub ízületi tornája, Csíki-hegyek u. 13–15., Általános Iskola.
14.00 óra Gyógytorna kezdő: 10 alkalmas kurzus reumatikus megbetegedésekre, AKH.
16.00 óra Diavetítéses úti beszámoló: Svájc, István Ági előadásában, I. sz. INO.
A 60+ programok címei:
Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47.
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.
Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
Gerinctorna fiziológiás labdán
A fiziológiás labdán elsajátítható gyakorlatok javítják a mozgékonyságát, erőnlétét,
testtartását, egyensúlyozó képességét.
Tanfolyamunkra jelentkezni lehet: 2011. szeptember 12–16. között az Újbuda 60+
Programközpontban
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom
További információért keresse az Újbuda 60+ Programközpontot (Zsombolyai utca
6., TIT épülete, telefonszám: 3724-636).

Szakrális művészetek hete – Kulturális örökség napjai

NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
Tér-zene-beszéd – Művészetek találkozása Kelenföldön
2011. szeptember 17.
Helyszín: kelenföldi evangélikus templom, 1114 Budapest, Bocskai út 10.
Programok: 18–22 óráig a templomban, az altemplomban és a tanácsteremben
18.00 óra: „Tündöklik már szerte egész világ” – évszázadok kórusművei a Gemma
énekegyüttes előadásában
19.00 óra: Isten élő háza – egy másik Schulek, a kelenföldi evangélikus templom felfedezése
Czirják Ágnes és Lasztóczi Péter építészek vezetésével

20.00 óra: „...Isten olyan, amilyennek az én lelkem keresi őt...”
Liszt Ferenc, a zeneköltő – zenés irodalmi összeállítás a 200 éve született zeneszerző,
zongoraművész, karmester és zenepedagógus leveleiből. Közreműködik: Kézdy György
színművész, Jászai Mari-díjas érdemes művész, Szekér Bernadett zongoraművész
21.30 óra: Cantus choralis, napzáró imaóra (kompletórium) a Protestáns Kántorátus
közreműködésével
A templomban gyülekezettörténeti emlékek kiállítása tekinthető meg.
web: kelenfold.lutheran.hu

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
HOGYAN? KÉRDEZD MEG ŐKET!
EGY MÓDSZER,
HÁROM LÁNY – HUSZONHÉT NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos
nyelvtanulónak tartotta magát, 27
évesen mindössze egy
nyelvből
volt
bizonyítványuk.
Életük nagy felfedezésének érzik
a
módszerrel
való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc,
Blanka pedig tizenhárom nyelvből
szerzett
középfokú
nyelvvizsgát.
Zsófi pedig 17 éves
„kreatív nyelvtanuló”, másodikos
gimnazistaként már öt nyelvből
vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló. Könnyedén, három-négyhavonta tettek
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot
használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzősök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három
dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő
8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyag megtanít
beszélni - tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza
a
középfokú
nyelvvizsga
nyelvi
anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer
újrakezdésre, szinten tartásra,
sőt – újra elővéve - bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat
anélkül, hogy be kellene iratkoznunk
egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan
lehet minden olyan emberből sikeres
nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu, info@kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója a XI. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a Fővárosi Művelődési Házban, (Fehérvári út 47.)
2011. szeptember 12-én és 19-én, hétfőn, 17 és 19 óra között.
a Gazdagréti Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.)
2011. szeptember 15-én és 22-én, csütörtökön, 17-19 óráig.
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Újbuda, a mi városunk.

É T E L K I S Z Á L L Í TÁ S

Rendelést felveszünk a hét minden napján
1117 Budapest,
Hauszmann A.
és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a

www.trofeaonline.com-on.

Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket elfogadunk!

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

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

Kreatív
Rejtvény
Heltai Jenő költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (S, L, Á, D). 13. Titkon figyeli. 14. Zenében: erősen. 15. A „Meghökkentő mesék” írója (Roald). 16. Bajnokok Ligája, röv. 17. Gyümölcs. 19. Vételre felkínál. 21. Orákulum
szélei! 22. Építész (Ignác). 24. Lep betűi keverve. 26. Spanyol labdarúgó (José Manuel). 28. Forma. 30.
Moszat. 31. …-klub, TV-adó. 33. Olyan növény, amelyen a porzós és a termős virágok külön egyeden
fejlődnek. 36. Díjosztó része! 38. Hegycsúcs. 40. Köröm anyaga. 41. Csónakot hajt. 42. System International, röv. 43. Az idézett költemény címe (A, É). 44. Savmaradék! 45. Román folyó. 47. Orosz női név.
48. Palindrom női név. 50. Eljárás. 51. Indiai falucska Orissa államban (ATANATI). 53. Fényérzékenység
az USA-ban. 55. Kosztolányi Kornélja. 57. Juttatás. 59. Japán színész (RAIZO Ichikawa). 61. Bécsi kelet!
63. Angol diákváros lakója. 65. Tova. 66. Arab fejedelem. 68. Van mit innia. 70. Kiejtett betű. 71. Fekete,
franciául. 73. Ír eredetű női név (MOIRA). 75. Országjáró Diákok Országos Találkozója, röv.
Függőleges: 1. Tengeri madár. 2. Szükséges. 3. Klasszikus csont. 4. Rángat. 5. Jód és francium vegyjele.
6. Semmikor. 7. Angol úr, röv. 8. Női név. 9. Talál. 10. A korábbi időpontig. 11. Kettőzve: vizek városa.
12. Egyiptomi istenség. 18. Ázsiai ország. 20. Asszúr-bán-…, asszír uralkodó. 23. Közép-amerikai vallás
afrikai gyökerekkel (PALO). 25. Budapesti strand. 27. Együgyű. 29. Csinálja. 30. Pontos az eszperantóban
(AKURATA). 32. Trinátrium-foszfát. 34. A dadaizmus atyja (Tristan). 35. Küzdőtér. 37. Angol farmernadrág. 39. Mihály páratlan betűi. 41. Cessna páros betűi. 46. Ez évi. 49. Ovidius ragadványneve. 50. Az
idézet második sora (E, G, L, A). 51. Elemi alkotórész. 52. Ötlet. 54. Verébalakú madár, névelővel. 56.
Hasonlító szó. 58. Keresztülnyom. 60. Naumov alkotótársa. 61. Nyíregyházával egyesült. 62. A gyorsírás
feltalálója (Marcus Tullius). 64. Nemesgáz. 67. Fohász. 69. Sör tetején úszik. 72. Pite egynemű betűi. 74.
Izzadni kezd! 76. Kettőzve: gyermekverés.
Beküldendő: vízsz. 1., függ. 50. és vízsz. 43.
A nyeremény a szerkesztőségben
11-09-07 vehető át.
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Recept
Eljött a sokoldalú szilva szezonja. Hogy ne mindig csak a szilvás gombóc
jusson róla eszünkbe, megosztok egy közismert, régi receptet.
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KIADÓ IRODÁK MÁR 35 M2-TŐL

ZÖLD KÖRNYEZET, HANGULATOS BELSŐ KERT,
KIVÁLÓ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG

SZOLGÁLTATÁSOK
• 24 órás recepció
• konferenciatermek
• wellness- és sportközpont
(bérletek 50% kedvezménnyel)
• önkiszolgáló étterem
RUBIN IRODAHÁZ
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. • 06 1 505 37 04
iroda@hotelrubin.hu • www.hotelrubin.com

Lekváros rakott tészta
Hozzávalók: metélt tészta, dió, cukor, szilvalekvár.
A metélt tésztát tejben kifőzzük, a megdarált diót kevés cukorral összekeverjük, ha
nincs szilvalekvárunk, akkor resztelt szilvát készítünk: 1 kg szilvát 15–20 deka cukorral lábasban megfőzünk. Egy mély tűzálló tálat kivajazunk, alját megszórjuk zsemlemorzsával. Ráteszünk egy réteg tésztát, erre egy réteg cukros diót, megint tészta
következik, erre szilvalekvárt terítünk. Tésztával újból kezdjük a rétegezést, amíg a
hozzávalók el nem fogynak. Teteje cukros darált dió legyen, mert ez megsülve nagyon
finom. Sütőben megsütjük.
Menyhárt Ágnes

Mese
János kamarás erdeje
Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac
túr, volt egyszer egy erdő.
Ebben az erdőben élt egy szegény remete. Kis kunyhója az erdő kellős közepén állt,
de alig-alig állt már, inkább roskadozott. A remete minden reggel elment vadászni
egyetlen társával, Lupusszal, a kutyájával. Egyik reggel épp szembe jött vele az erdő
réme, az óriási vadkan. A remete elővette íját és nyílvesszőjét, de szinte oda sem mert
nézni, úgy rettegett a szörnyetegtől. A vadkan megtámadta hűséges társát, Lupuszt és
súlyosan megsebezte. A kutya szeretett volna elmenekülni, de meg sem bírt mozdulni.
A remete ezt látván bedühödött, és bátran a vadkan elé lépett. Megfeszítette íját és
megsebesítette az állatot, aki ettől megvadult és elcsörtetett az éppen arra járó király
lova felé. A ló nagyon megrémült, felágaskodott, a király pedig lezuhant a hátáról. A
kan ekkor a királyt vette célba, akinek nyúlszívű testőrei elmenekültek a veszélyes vad
elől. A remete most már egy oroszlán bátorságával rohant a királyhoz, nyilával pont
szíven találta a vadkant, aki holtan esett össze.
A király e szavakkal fordult a remete felé:
– Bátorságoddal legyőzted a szörnyeteget és megmentetted az életemet, ezért kamarásommá nevezlek ki. Bármilyen kérésed lesz is, teljesítem.
– Én csak egyet kérek felség: a kutyám sebeit lássa el valaki – válaszolta a remete.
– Szerénységedért – hangzottak a király szavai –, és hogy legyen valami nagyobb
jutalmad is, ezt az erdőt rólad nevezzük el.
Így lett az erdő neve János kamarás erdeje, de mára már csak Kamaraerdőnek hívják.
Koppa Sára

A mesék beküldőit a Harmat Kiadó jóvoltából könyvekkel
jutalmazzuk. A könyvcsomagot a szerkesztőségben, a Csíkihegyek utca 13–15. alatt lehet átvenni hétfőtől csütörtökig
ügyfélfogadási időben.

Újbuda, a mi városunk.
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SPORT
Egy nagy múltú sportklub finanszírozása
A labdarúgás területén a Kelen SC Újbuda egyik legjelentősebb és egyúttal kiemelt sportegyesülete. A társaság 1981-ben,
közel 40 év szünet után alakult újjá Kelen Sport Club néven.

Az elmúlt időszakban végbement társadalmi és gazdasági változások alapjaiban rengették meg a kerület sportéletét és utánpótlás-nevelő bázisait, köztük a Kelen SC-t is. Ezért az egyesület
alapszabályában is megfogalmazták azt a célt, hogy Kelenvölgy,
valamint a létesítmény vonzáskörzetében élő ifjúság és felnőtt
lakosság részére rendszeres sportolási, testedzési és versenyzési
lehetőséget biztosítsanak oly módon, hogy a társadalom egyetlen
tagja se legyen kizárva a mozgás nyújtotta élményből.
A társaság tulajdonában lévő sporttelepen füves labdarúgó- és
edzőpálya, atlétikai pálya, három salakos teniszpálya, valamint
egy kiszolgáló létesítmény áll sportolóik rendelkezésére. A létesítmény szerves részét képezi még az Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő, világítással ellátott műfüves pálya. A
pályafenntartás napi munkáit 1 fő, munkaszerződéssel foglalkoztatott, főállású alkalmazott látja el, ami valljuk be, nem kis
feladat.
A Kelen SC már évek óta az Önkormányzat által támogatott,
kiemelt sportegyesület, amely éves szinten 4–4,2 millió forint
működési célú támogatásban részesült. Idén új rendszert vezettek
be az egyesületek támogatására: megalakult az Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft., melynek feladata az Önkormányzat tulajdonában
lévő sportlétesítmények működtetése, valamint a kerületben működő sportegyesületek támogatása. Utóbbi mértékének megállapításához a kft. felmérést végzett egyesületeinél, és ennek alapján regisztrálta azokat.
A regisztrációs adatlapok kiértékelése után a Kelen SC továbbra
is a kiemelt sportegyesületek közé tartozik. Ennek megfelelően
ez évben 6,7 millió forint támogatásban részesül, amit a szerződésben rögzített feltételek mellett az utánpótlásbázis fejlesztése

érdekében sportpályák bérletére, az utánpótlásedzők bérezésére,
a különböző terembérletekre és bizonyos fokig a rezsiköltségek
finanszírozására fordíthat ez év december 31-éig.
Újbuda Önkormányzatán kívül az egyesületnek nincs jelentős
anyagi háttérrel rendelkező állandó támogatója. A létesítmény
fenntartásához, üzemeltetéséhez, a csapatok versenyeztetéséhez
szükséges pénzeszközöket a sportpályák (teniszpályák) és más
helyiségek (köztük egy büfé bérbeadása), tagdíjak, önkormányzati és különböző pályázatokon nyert támogatások, valamint esetenként kis összegű szponzori támogatás biztosítja.
Az utánpótlásképzés feltételeinek javítása érdekében a sportklub három éve létrehozta a Titkos Pál Sport Közalapítványt. Az
alapítvány rendelkezésére álló, részben szülői hozzájárulásból
származó pénzeszköz többek között sportfelszerelésekre, a tornák rendezési költségeire, díjaira, versenyeztetésre, edzői díjakra
és az egyes korosztályok közlekedési költségeinek finanszírozására fordítódik.
A klubban rendszeresen 200–250 7 és 19 év közötti fiatal és
mintegy 50 felnőtt sportol. A felnőtt csapat 13 éve a Budapestbajnokság I. osztályának egyik meghatározó együttese, rendszeresen az élmezőny tagja, eredménye pedig reményt ad a csapat
magasabb osztályban való szerepléséhez. Ezzel párosulva az
utánpótlás-nevelés területén kialakított tudatos nevelési, képzési
és versenyeztetési szisztéma a jövőben jó alapot és biztos hátteret
jelenthet egy saját nevelésű játékosokat foglalkoztató, nemzeti
bajnokságban szereplő felnőtt együttes kialakításához. Ehhez pedig a rendelkezésre álló létesítmény már jelenlegi állapotában is
megfelel.
Szalai Botond

50 éves a SPARI
A lágymányosi SPARI Kajak-Kenu Egyesület megalakulásának
50. évfordulója alkalmából 2011. szeptember 10-én ünnepséget
tart. 10 órakor találkozó azon sportolókkal és családtagjaikkal,
akik az elmúlt időszakban az egyesületben versenyeztek, egyúttal házi és családi megmérettetések is lesznek. 14 órától pedig

ünnepi közgyűlés meghívott személyek részvételével (olimpikonok, világbajnokok, hazai nyertesek).
Helyszín:
Lágymányosi Sport Vízitelep, 1117 Budapest, Vízpart u. 4.

Az Újbuda TV heti műsorrendje

Újbuda TV a DIGI kínálatában
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., valamint az Újbuda TV
megállapodásának köszönhetően 2011. augusztus 12-étől a
megújult kerületi televízió immáron a DIGI kábelhálózatán is
elérhetővé vált.

HÉTFŐ
18.00 Újbudai Mozaik
18.45 Fogadóóra
19.15 Helyi érték
19.30 Útravaló
19.45 60+
SZERDA
18.00 Emléktábla
18.30 Álláspontok
19.00 Haszonkulcs
19.15 Made in Hungary
19.30 Tudáspresszó

PÉNTEK
18.00 Csillagszem
18.30 Itt vagyunk!
19.00 Az én történetem
19.30 Édes otthon, édes
élet
19.45 Ez történt…
Műsorainkat letölthetik a
www.ujbudatv.hu oldalon.

Az Újbuda TV nyár végétől számos új műsorral jelentkezik, melyekben
olyan információkról tájékozódhatnak a helyi lakosok, amelyek valóban
érintik őket. Az aktualitások, hírek, programajánlók és kikapcsolódás
mellett megismerhetjük az itt élők példaértékű munkáját, de bemutatjuk azokat az értékes színfoltokat is, amelyek büszkeséggel töltik el a
helyieket.
A 2000-ben alakult DIGI Kft. – mely ma már hazánk második legnépszerűbb távközlési vállalata – több mint tíz éve van jelen a XI.
kerületben. Az évek során a technológia folyamatos fejlődésével a cég a legkiválóbb optikai szálas hálózatot építette ki a területen.
Az egyszerű és kedvező konstrukciók, melyekben kábeltévén kívül szélessávú internetet és alacsony havidíjú telefonszolgáltatást is
biztosít, az újbudai lakók körében is nagy népszerűségnek örvendenek.
Az együttműködésnek hála ezentúl minden DIGI kábeltévé előfizető figyelemmel kísérheti a csatorna legkedveltebb tartalmait, és
értesülhet az otthonát érintő legfontosabb hírekről.

