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A kerület hírműsora hétfőnként az Újbuda TV-ben

Őszköszöntő családi nap a Bikás dombon
Ingyenes programokkal, sportversenyekkel, kézműves foglalkozásokkal és vásárral készültek a szervezők az egész napos
rendezvényre. A nagyszínpadon fellépett Tóth Gabi, valamint a TNT-ből jól ismert Dobrády Ákos is.

A díjmentes vidámpark mellett különleges színpadi produkciók,
sztárfellépők és sportvetélkedők is csábították a városrész látogatóit. Az iskolai és családi versenyek eredményhirdetésén a
díjakat Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István országgyűlési képviselő adta át. Újbuda polgármestere hangsúlyozta,
fontosak az ilyen jellegű szabadtéri rendezvények, hiszen ezeken
a család apraja és nagyja is talál érdekes programot.
– 2011 a Családok éve, így kiváltképp fontos, hogy idén még
inkább középpontba kerüljenek a családok. Most, ebben a nehéz
időszakban, amikor mindenkinek meg kell húznia a nadrágszíjat,

különösen fontos az összetartozás, legyen szó akár a családokról,
akár nagyobb közösségekről – tette hozzá a körzet országgyűlési
képviselője, Simicskó István.
A délutáni fellépők között volt Tóth Gabi, aki megosztotta
stábunkkal Újbudához fűződő emlékeit. Sokan nem tudják, de
a gyönyörű hangú énekesnőnek bizony gyakran kell fül-orr-gégészetre járnia, hogy a hangszálai ne sérüljenek a sok énekléstől.
Mint mondja, gyakori vendég a Szent Imre Kórházban, ahol már
mindenkivel jó kapcsolatot ápol. Az őszköszöntő családi napot a
TNT-ből jól ismert Dobrády Ákos élő koncertje zárta.

Új kulturális irányvonal: megalakult a KULTI
Az Őrmezei Közösségi Házat vezető Preisinger Évát nevezték ki az Újbudai Kulturális Intézet (KULTI) igazgatójává, aki tavaly
vehette át a polgármestertől a Kiváló Intézményvezető címet. Az igazgatónő elmúlt évek során kifejtett tevékenysége
garanciát jelent a szervezet eredményes működtetésére, mely nem csupán egy intézmény, de a kerület sikerét is jelentheti.

„Olyan kevesen vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a műveletlenség luxusát” – idézi Kodály Zoltán szavait a
frissen kinevezett vezető, aki szerint a kultúra szerepe olyan
meghatározó fontossággal bír a közösségek életében, hogy az a
szellemi, érzelmi hatásán túl képes az életminőséget is magasabb
szintre emelni. Mivel az önkormányzati vezetés a gazdasági nehézségek ellenére is kiemelt szerepet biztosítana Újbuda közművelődési, művészeti életének, létrehozott egy új intézményt, az
Újbudai Kulturális Intézetet, rövidítve: a KULTI-t.
Preisinger Éva elmondta, nagy kihívás előtt áll, hiszen lakosságának számát tekintve Újbuda az egyik legnagyobb magyar
város is lehetne, így a KULTI feladata és felelőssége is óriási.

Az intézmény vezetéséhez elhivatottságra és maximális elkötelezettségre van szükség. A KULTI munkatársainak egész évben folyamatosan működtetniük kell a közösségi házak mind
jobban felértékelődött és kibővített programjait, koordinálni a
kerület összes kulturális eseményét, megszervezni a kiemelten
nagy rendezvényeket, mi több, Újbuda kulturális, természeti és
épített örökségeihez kötődő új programok tervezése is az intézet
feladatkörébe tartozik. Emellett kulturális magazin megjelentetését is tervezik, mely igényes, színvonalas és főként olvasmányos
módon naprakész tájékoztatást ad a kerület rendezvényeiről, kiállításairól és kulturális kínálatáról.
p. k.

Halászlé az álomcsapattól
23 évvel ezelőtt az Újbuda TV elődje, a helyi közösségi
televízió meghívta a gazdagrétieket egy közös ünneplésre,
halászléfőző versenyre. Idén szeptember 24-én 75
bográcsban rotyogott a halászlé a Rétkerülő út és a
Gazdagréti út közötti dombon.

Volt, aki már reggel 7 óra előtt elfoglalta bográcshelyét, és sátrat
vert. A fát és a halat a szervezők biztosították, minden más titkos
trükköt a versenyzők hoztak magukkal. Idén 75 csapat verbuválódott munkahelyi közösségekből, baráti társaságokból, családtagokból.
A kedélyes főzőcskézés eredménye egy-egy tányér ízletes
halászlé volt, amelyet kéttagú zsűri értékelt. Ondrusek Péter
a Medúza Catering, Vadon Péter pedig a Trófea Grill részéről
osztályozta az elkészült ételeket. Az eredményhirdetésen végül
kiderült: ötödik helyen az Újbuda Prizma, negyediken a Hal-i-hó
1 csapat, harmadik helyen az Agárdi Horgásztanya, másodikon
pedig a Bunyevácok végeztek. A halászléfőző versenyt a Hortobágyi Dream Team nyerte.
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Zöld Pardon: döntött a testület
Szeptember 22-én Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete nehéz döntést hozott, amikor úgy határozott, nem ad
közterület-használati engedélyt a Zöld Pardonnak a Goldmann György térre. A döntés valóban nehéz volt, hiszen rendkívül
népszerű szórakozóhelyről van szó, amely sokat tett a fiatalok biztonságos szórakozásának érdekében. Az Önkormányzat
azonban úgy határozott, kiáll a sokkal csendesebb kisebbség, a környéken élők mellett.

Az elmúlt időszakban minden érvet és ellenérvet megvizsgált
az Önkormányzat a szórakozóhely kérelmével kapcsolatban, és
úgy határozott, vállalja a népszerűtlenséggel járó döntést. Ennek
hátterében elsősorban a vonulási útvonalakon tapasztalható szemét, zaj és számos rongálás áll, de a hosszú távú, határértéket
nem túllépő zajterhelés is
komoly gondot okozott
a környéken élőknek. A
Zöld Pardon működésével
kapcsolatosan több száz
dokumentált
lakossági
panasz érkezett, melyek
közül a www.ujbuda.hu
honlapon is közzétett egy
válogatást az Önkormányzat. A sok éve húzódó
ügyben most azok a kerületi lakók is valódi képviselethez jutottak, akik a
korábbi ciklusokban hiába
hallatták hangjukat.
Az Önkormányzat hangsúlyozza, nem a Zöld
Pardon által képviselt értékekkel van probléma,

csupán a helyszínnel. Egyetért abban, hogy szükség van biztonságos, kulturált szórakozóhelyekre. Szükség van élő zenére, fellépési lehetőségre a fiatal zenekarok számára, szükség van olyan
helyekre, melyek tartalommal töltik meg a szórakozni vágyók
estéit. Amennyiben a Zöld Pardon a kerületen belül szeretne
tovább működni, az Önkormányzat minden segítséget megad a hivatali
ügyintézés terén, ahogyan
tette ezt a Sziget Fesztivál
esetében is.
Közös érdek, hogy a
XI. kerületben sokszínű,
sokakat vonzó kulturális élet bontakozzon ki,
közös érdek, hogy lehessen szórakozni, koncerteket hallgatni Újbudán.
Ugyanakkor minden itt
élőt megillet a pihenéshez, magas minőségű élethez való jog, melyet az
Önkormányzatnak képviselnie kell.
Újbuda Önkormányzata

Ülésezett a képviselő-testület
Tüntetők és ellentüntetők a Zsombolyai utcában
Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete 22-én tartotta
szeptemberi ülését. A kellemes kora őszi időben kisebb tömeg
várta a bejelentést: maradhat-e a Zöld Pardon, vagy a helyhatóság kitart eddigi álláspontja mellett. A néhány tucatnyira tehető
tüntető és ellentüntető, valamint a nagyjából ugyanannyi sajtós
közül csak kevesen várták végig a több mint 40 napirendi pont
megtárgyalását.
Zöld Pardon
A legnagyobb érdeklődésre számot tartó napirendet, a Zöld Pardon nevű szórakozóhely közterület-használati kérelmét zárt ülésen tárgyalták a városanyák és -atyák. Az ülést követően kiadott
nyilatkozat szerint az ügyben a testület elutasító döntést hozott.
Emellett továbbra is érvényben van az az áprilisi határozat, melynek értelmében a Zöld Pardon és a Rio szórakozóhelyek október
31-éig tarthatnak nyitva, illetve a felépítmények elbontását követően vissza kell állítaniuk a tér eredeti állapotát.
Újbuda Önkormányzata ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza,
hogy nem a Zöld Pardon, hanem a helyszín jelenti a problémát.
Éppen ezért nyitott a javaslatokra, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a helyzet mindkét fél számára megfelelően rendeződjön. A hivatal vállalja azt is, hogy egy esetleges új helyszín
tekintetében közvetítő szerepet vállal a közlekedési és infrastrukturális kérdések megoldásában az érintett intézményekkel, szervezetekkel. Emellett segítséget nyújt a gyors és hatékony ügyintézés terén is, ahogyan tette ezt a Sziget Fesztivál esetében.
Új rendőrkapitány
A rendőrségről szóló törvény szerint a kerületi kapitányságvezető
személyére Budapest rendőrfőkapitánya tesz javaslatot, viszont
a véglegesítéshez szükséges a városrész képviselő-testületének
egyetértése. A képviselők ellenszavazat nélkül támogatták Kohá-

ri Péter, eddigi megbízott kapitányságvezető kinevezését. A testület tagjai elbírálták az Újbudai Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatát is. Döntésükkel október 1-jétől Preisinger Évát
bízták meg az igazgatói feladatok ellátásával.
Költségvetést érintő döntések
Határoztak arról is, hogy a Gazdagrét–Csíki-hegyek Általános
Iskola komplex akadálymentesítésére a 2012. évi költségvetésben 50 millió forintot különítenek el, továbbá arról, hogy az Önkormányzat részt kíván venni a Q-AGEING Projekt – „minőségi
időskor városi környezetben” folytatásaként egy újabb pályázaton. Az idei költségvetésben 33,5 millió forint áll rendelkezésre köztéri alkotások, emlékművek felújítására, elhelyezésére. A
mostani döntés szerint ennek az összegnek egy részéből többek
közt megjavítják a fémtolvajok által augusztusban megrongált
gazdagréti Elefántos ivókutat, felújítják az albertfalvai ’56os emlékművet, a Feneketlen-tó parkjába helyezik át Dabóczi
Mihály Halas fiú című szobrát és pályázatot írnak ki egy Cseh
Tamást ábrázoló szobor megvalósítására.
Hatástanulmány, közmeghallgatás
Újbuda képviselő-testülete februári ülésén elfogadott határozatában felkérte a polgármestert, hogy készíttessen megvalósíthatósági hatástanulmányt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
kiterjesztésére. Az elkészült anyag szerint elérendő cél, hogy
2015-re mindenkihez eljusson ez a lehetőség, így fokozatosan
megszüntethetővé válhatnak az egyre több lakossági panaszt
okozó szelektív gyűjtőszigetek. December 1-jén 17 órától közmeghallgatást tartanak a Polgármesteri Hivatal nagytermében,
ahol a kerület polgárai közérdekű kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat fogalmazhatnak meg.
A www.ujbuda.hu honlapon a nyilvános ülés minden napirendi
pontja és határozata szerepel, elolvasható.

Pályázati felhívás a Kulturális Városközpont népszerűsítésére
Támogatható tevékenységek: Az akcióterületen megvalósuló, a szellemi örökség
bemutatását szolgáló kapcsolódó rendezvények lebonyolítása, valamint helyi kötődést,
identitást erősítő akciók szervezése.
A pályázók köre: Helyi, a településen bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozói

tevékenységet folytató nonprofit szervezetek.
A rendelkezésre álló keret: 25 305 251 Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás.
Részletek az http://www.ujbuda.hu/palyazatok.php?event=KVK link alatt érhetők el.
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Aktualitások
100 éves a Domokos Pál Péter
Általános Iskola

A Sopron úti Domokos Pál Péter Általános Iskola szeptember
26-án ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Az intézmény
2006-ban vette fel a híres csángókutató történész, néprajztudós,
kiváló tanár, Domokos Pál Péter nevét, ezzel is jelezve, hogy
a hagyományok átadása és őrzése az alapvető feladatok közé
tartozik. Ma 28 tanteremben, egy műhelyben, egy torna- és egy
néptáncteremben folyik a lelkiismeretes oktató-nevelő munka.
A centenárium alkalmából rendezett megemlékezésen Csoma
Gergely szobrászművész domborművének ünnepélyes felavatásával nyitották meg a jubileumi évet. A márványtáblán az iskola első hét igazgatójának portréja található, melyeket a művész
régi fényképek alapján formázott meg. Az eseményen részt vett
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere és Simicskó István
államtitkár, akik ünnepi beszédeikben az iskola korábbi és jelenlegi tanárait, növendékeit méltatták. Később a diákok alkotásaiból rendezett kiállítást tekinthették meg a vendégek.

Tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról
1. Általános tudnivalók:
A 2011. évi népszámlálásra 2011. október 1. és 31. között kerül sor. Az adatszolgáltatás
kötelező, de vannak olyan kérdések, amelyek megválaszolása önkéntes. A kötelező
adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértésnek minősül.
Az adatszolgáltatói csomagokat a számlálóbiztosok 2011. szeptember 27–30. között
eljuttatták a címekre, amely NEM reklámcsomag vagy szóróanyag, a népszámlálás
nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.
2011. október 1-jétől számlálóbiztosok járják a körzeteket, és minden lakásba becsöngetnek,
hogy megtudják, ott milyen módon kívánnak válaszolni.
Egy átlagos összeírás egy 2–3 fős családban kb. 25–30 percig tart.
Az összeírás során a valóságnak megfelelő adatokat kell közölni.
2. A válaszadás módja:
Október 1–16. között van lehetőség internetes kitöltésre (www.enepszamlalas.hu). A
lakáskérdőíven szerepelnek a kitöltéshez szükséges azonosítók. Amennyiben egy háztartás
az online adatszolgáltatás mellet dönt, úgy valamennyi ott élőről így kell megválaszolni a
kérdőíveket.
Október 1–16. között lehetőség van önkitöltésre is. Az így kitöltött adatlapot csak oda kell
adni a számlálóbiztosnak, de ebben az időszakban lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban
történő kitöltésre is.
Október 1–31. között amennyiben az adatszolgáltató nem kíván élni az önkitöltés
lehetőségével, a számlálóbiztos segítségével kerül sor a válaszadásra.

3. Számlálóbiztosok
Kerületünkben 735 számlálóbiztos járja a körzeteket.
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső
számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát. A számlálóbiztos
azonosítása a népszámlálási igazolvánnyal, valamint személyazonosításra alkalmas
okmánnyal történik. A számlálóbiztos személyének változása esetén értesítést kapnak a
lakók.
A számlálóbiztos személyét a KSH ingyenesen hívható zöldszámán (a 06/80/200-014 vagy a
06/80/200-224-es telefonszámon) is ellenőrizni lehet a népszámlálás idején.
További információk megtalálhatók a www.nepszamlalas.hu oldalon.

Tisztelt Kerületi Polgárok!

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.
Köszönettel:
dr. Horti István jegyző

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
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A számlálóbiztosok hivatalos igazolványának mintája:

Elhunyt Makovecz Imre építész, a kerület díszpolgára
Életének 76. évében, szeptember 27-én elhunyt Makovecz Imre nemzetközi hírű építész, a magyar
organikus építészet Kossuth-díjas, Corvin-lánccal kitüntetett stílusteremtő alakja, Újbuda díszpolgára.

Makovecz Imre 1935. november 20-án, Budapesten született, de
élete első tíz évében sok időt töltött apja szülőfalujában, a zalai
Nagykapornakon, itt ismerte meg a paraszti életformát. Huszonegy éves volt az 1956-os forradalom idején, amely életének meghatározó élményévé vált.
A Budapesti Műszaki Egyetemen 1959-ben építészmérnöki,
majd 1962-ben az Iparművészeti Főiskolán építőművészi diplomát szerzett, 1959-től állami tervezővállalatoknál tevékenykedett. Munkatársaival Sárospatakon a paneltípusú házaknál jóval
költségkímélőbb lakóházakat is építeni kezdtek, de akkoriban ezt
az állami vezetés nem nézte jó szemmel, így önkéntes száműzetésbe vonult, és 1977–1981 között a Pilisi Parkerdő Gazdaság
főépítészeként dolgozott. 1981-ben a Makona Tervező Kisszövetkezet (1991-től Makona Kft.) vezetője lett, cégét 2010 elején
kényszerült bezárni.

Makovecz Imre száznál több különböző funkciójú, jellegzetes épületet alkotott.
Művei környezetükbe illőek, emberbarát,
természetes anyagok felhasználásával készültek. Az építész azt vallotta, az épületnek
úgy kell kinéznie, mintha az alja a földből
nőtt volna ki, a teteje pedig az égből esett
volna le rá.
Legismertebb alkotása talán az 1992-es
sevillai világkiállításra tervezett magyar pavilon. E művéért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal kitüntetést.
Újbuda képviselő-testülete az organikus építészetben betöltött
kimagasló tevékenységéért, életműve elismeréseként Makovecz
Imrét 2010-ben a XI. kerület díszpolgárává választotta.

Sosem szabad feladni: sportsikerek ellenszélben
Az örmény származású Avramia Patrik születésekor kialakult hallóideg-sorvadása miatt siketnéma.
Ez azonban soha egy percig sem akadályozta meg a 28 éves fiút abban, hogy mindenben, amihez
hozzákezd, a lehető legsikeresebb legyen. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Újbuda
Prizma Kft.-nél dolgozó Patrik a fociban találta meg élete értelmét, de a sport mellett a rákkal küzdő
édesanyjának is sokat segít.

Patrik dolgozik, futballedzésre jár, este
pedig a barátokkal lóg. Első látásra élete olyan, mint bármelyik fiatalé, mégis
egészen más gondokkal küszködik, mint
kortársai. Családjának története Kolozsváron kezdődött, ahol orosz–magyar szakos tanár édesanyja és román–örmény
származású édesapja 1989-ig élt. A fiú
világrajövetelekor kiderült, hogy bal fülkagylója hiányzik, így szülei azonnal elkezdték Patrik gyógykezelését. Orvostól
orvosig vitték, de nem tudtak rajta segíteni, végül a budapesti
János Kórházban megállapították, hogy fogyatékossága nem
gyógyítható. A hallássérültek iskolájában azonban hamar feltűnt,
a fiúnak különös érzéke van a sportokhoz. Édesanyja, Mazalik
Szidónia nagy örömére gyermeke sorra nyerte az asztalitenisz-

tornákat és sakkversenyeket, hozta haza a gólkirályi címeket, sőt,
a lövészetben is jeleskedett.
Patrik, aki a Bozsik József Testnevelési Díjat is elhódította, ma
a Siketek és Nagyothallók Labdarúgó-válogatottjában játszik, és
mindene a foci. Munkahelyét is imádja, hiszen az Újbuda Prizma
Kft.-nél a kötészeti és csomagolási munkák közben jó társaságban, barátok között érezheti magát. – Én vagyok a füle – mondja
az anyuka, aki ma már igyekszik féltő szeretetét félretenni, és
minél nagyobb önállóságra nevelni fiát. Szükség is lesz rá, hiszen a nehéz mindennapokat nemrég egy rossz hír súlyosbította.
Szidóniánál nyirokrákot diagnosztizáltak. – Mikor hazajövök a
kemoterápiás kezelésről, Patrik mindig egy kedves ajándékkal
készül nekem. Szeretetével mindig is sokat segített – meséli a
szülő. A fiú és édesanyja hősiesen kitartanak egymás mellett, hisz
csak egymásra és hitük erejére támaszkodhatnak.
p. k.

Újbudára látogatott Franz J. Mönks
Előadást tartott a tehetséggondozás egyik világhírű szaktekintélye, Franz J. Mönks az
Újbudai Pedagógiai Intézet meghívására „A pedagógusok szerepe a tehetséggondozásban” címmel a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium aulájában. Mönks
kiemelte a nevelés fontosságát, hogy a gyermekeknek kell az oktatás középpontjában
állniuk. A professzor szerint a pedagógusnak magának is motiváltnak kell lennie, és
szüksége van a támogató környezetre. A jelenlevőket arra biztatta, hittel és lelkesedéssel
haladjanak továbbra is a megkezdett úton, és gratulált a kerületnek a tehetséggondozásban elért eredményeihez, és ahhoz, hogy létrejött az Újbudai Tehetségsegítő Tanács.
Franz J. Mönks 1967-ben lett a Radboud Egyetem (Nijmegen, Hollandia) fejlődéspszichológia tanszékének professzora és tanszékvezetője. 1988-ban a Radboud Egyetem tehetséges gyermekek fejlesztése tanszékén professzori címet szerzett, valamint az egyetem újonnan alapított Center for the Study of Giftedness – Tehetségkutató központjának
(CSG) igazgatója lett. 1992-ben, 1996-ban, majd harmadjára 2004-ben is az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnökévé választották. Mönks számtalan könyvet, cikket jelentetett meg a fejlődéspszichológiával és a tehetséges gyermekek oktatásával kapcsolatban.
A tehetséggondozással foglalkozó professzor már nyugállományba vonult, ennek ellenére Európa-szerte aktívan vezet tehetségnevelési kurzusokat.

Állásbörze és munkáltatói fórum
Időpont: 2011. október 6. 9.00–13.00

NYÍLT NAP A MEGÚJULÓ
BUDAI ARBORÉTUMBAN

2011. OKTÓBER 14-ÉN 10-12 ÓRÁIG

Sétával egybekötött tájékoztatónkon bemutatjuk
„A Budai Arborétum speciális élőhelyeinek
fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt
keretében már megvalósult beruházásokat.
Gyülekezés és regisztráció: 9 óra 30 perctől a „K”
épület előtti téren
Cím: Budapesti Corvinus Egyetem KeTK
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék,
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Telefon: 06-1-482-6270 Fax: 06-1-482-6333
E-mail: disz@uni-corvinus.hu

Helyszín: Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.
Programok álláskeresőknek: állásajánlatok, álláskeresési, munkajogi tanácsadás és információs segítségnyújtás.
Programok munkáltatóknak: tájékoztatás a TÁMOP programokról és az uniós programok keretén belül nyújtható támogatásokról.
A rendezvény Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által
működtetett TÁMOP 1.1.3 projekt támogatásával valósul meg. A rendezvény védnöke Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda Polgármestere.

Újbuda, a mi városunk.
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Már egy évtizede ünnepel Őrmező
Tíz évvel ezelőtt egy városrész úgy döntött, saját ünnepet szervez, ahol a lakosság együtt szórakozhat, mint egy nagy család.
Az elmúlt esztendőkben a rendezvény egyre népszerűbb lett,
egyre több igényt szolgál ki, ám családias jellegét mégis megtartotta. Idén szeptember 17-én tartották Őrmező Ünnepét a Költők
Parkjában, ahol közös bográcsozás, Kutyajó Fesztivál és rengeteg színes program tarkította az eseményt.
A gyerekek például a kézműves sátorban és a gyertyamártogatóban leshették el a régi mesterségek fortélyait. Az érdeklődők
megtekinthették az amatőr nyugdíjas színészekből verbuvált Tarka Színpad előadásait, amely Őrmező nevével szinte egybeforrt.
Az estet Szulák Andrea nosztalgiaműsora zárta.

Fővárosi hírek
A Fővárosi Közgyűlés, amely ülése kezdetén egyperces néma
felállással tisztelgett az előző nap elhunyt Makovecz Imre – Budapest és Újbuda díszpolgára – emléke előtt, a kerületek javaslatainak figyelembe vételével döntött tíz közterület új elnevezéséről. A XI. kerületben, a Bercsényi utca északi vége melletti,
jelenleg névtelen fásított közkert a Gárdonyi tér elnevezést veszi
fel. A köztudatban ez a tér egyébként már Gárdonyi térként szerepelt, az ott található Gárdonyi-szobor miatt.

74 állomásról több mint 1000 kerékpárt kölcsönözhetünk majd.
Budán 15, Pesten 58, a Margitszigeten pedig egy önkiszolgáló
gyűjtőállomást telepít a BKK, de a bővítésre is készülnek tervek.
A rendszer első ütemben a dél-budai egyetemváros, a bel-budai
Víziváros, a Belváros, Terézváros, Erzsébetváros teljes területén,
illetve Újlipótváros, Ferencváros, Józsefváros belsőbb területein
épül ki, keleti határa a Dózsa György útnál, a Városliget vonalában lesz.

Aláírta az 1-es és a 3-as villamosvonal fejlesztésének uniós támogatási szerződését Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója. A
munkálatok várhatóan 2014-re fejeződnek be. A 41 milliárdos
projektben teljesen megújítják az 1-es villamos pályáját a Bécsi
úti végállomás és a Puskás Ferenc Stadion között. Korszerűsítik
az áramellátó rendszert, valamint meghosszabbítják a vonalat a
Rákóczi (Lágymányosi) hídon át a Fehérvári útig, ahol csatlakozni fog a dél-budai villamosokhoz. Az új szakaszon füvesített
vágányokat építenek ki, a peronokat megemelik és befedik. A
fejlesztés
azért is fontos, mert így a dél-budai utasok úgy
tudnak
átjutni a külső pesti kerületekbe, hogy
nem
kell a belvárosba bemenniük, többször átszállniuk. Csúcsidőben az
1-es villamosok 3 percenként közlekednek majd.

Indulatos, személyeskedésektől sem mentes vita után jóváhagyta
a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi fenntartású kórházak állami kézbe adását előkészítő megállapodást. Tarlós István főpolgármester
a vitában azt hangsúlyozta, hogy a fővárost semmilyen vagyonvesztés nem fogja érni. Kiemelte, a végleges megállapodást csak
akkor hajlandó aláírni, ha annak tiszta lesz a jogi környezete,
azaz megszületnek az átadáshoz ma még hiányzó jogszabályok,
amelyekről ősszel dönthet az Országgyűlés. A szocialisták javaslatát befogadva Tarlós István közölte, a végleges megállapodást
– az aláírást megelőzően – ismét megtárgyalhatja a közgyűlés.

Az Európában már sikeres
közbringarendszerek mintájára
2013-tól Budapest számos pontján ülhetnek közkerékpárra
a közlekedők, hiszen elindul
a Budapest Bicikli Program,
azaz a BuBi. Az első ütemben

A tehergépjárművek behajtási korlátozását 2008. január 1-jén kiterjesztették Budapest teljes területére. 2011 júliusában egy mobilkamerás próbaellenőrzés során azonban kiderült, hogy a díjköteles zónában közlekedő teherautók csupán 19%-a váltotta ki
a szükséges behajtási hozzájárulást. Ezzel nem csupán az általuk
okozott környezeti károk költségeit hárítják át a fővárosra, hanem
versenyhátrányt is okoznak a szabálytisztelő piaci szereplőknek.
Ez a helyzet a továbbiakban nem tolerálható, különösen, hogy a
teherforgalom környezeti ártalmait a budapestiek szenvedik el.
A jogkövető magatartás kikényszerítésére – egyéb intézkedések
mellett – 2011. szeptember 19-étől december 16-áig három hónapos szigorított ellenőrzési kampányt szervez a Budapesti Közlekedési Központ és az ellenőrzésért felelős Parking Kft.

Az érszűkület kezelését nem szabad elhanyagolni
Egyre többet olvashatunk az érszűkületről, annak veszélyeiről és tüneteiről. A rendszeres felvilágosítás egyre több érintett beteget ébresztett
rá hazánkban is a betegsége kezelésére. Nagyon
fontos, ha időben fedezik fel magukon a tüneteket, akkor elkerülhetik a tragédiát, az amputációt. Megoldás lehet a már városunkban is elérhető Nashwan-ParasoundPlus készülék.
Az érszűkület ma már népbetegségnek számít, Dr. Khaled Nashwan találmánya ezt a kórt
kezeli sikerrel, és ami fontos, fájdalommentesen. A jemeni származású orvos találmányáért
több mint 30 nemzetközi nagydíjat kapott, és
2006 évben ő lett Magyarországon az év feltalálója. A készülék infra-, ultra- és hallható
hang alapján rugalmasabbá teszi az ér falát,
ez által növelve a tápanyagfelvételt, valamint
a beszűkült, elzáródott érszakasz környékén
mellékereket képez és azokat funkcióátvé-
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telre serkenti. A készüléknek köszönhetően több száz beteg számolhat be javulásról,
gyógyulásról. Milyen tünetei vannak az érszűkületnek? Figyelmeztető jelek lehetnek,
ha nyugalomban vagy terhelésre mással nem
magyarázható végtagi fájdalom jelentkezik,
ha olyan tünetek jelentkeznek, mint pl. a járástávolság csökkenése, sápadt hideg végtag,
a végtag(ok) zsibbadtsága, férfiaknál szexuális
zavarok, fejfájás, fülzúgás, szédülés és fáradékonyság. Az érszűkület kialakulásában kockázati tényezőt jelent a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérzsír és koleszterinszint,
a magas vérnyomás és a családi halmozódás
(örökletes). Emellett szerepet játszik még a
magas életkor, az elhízás, a mozgásszegény
életmód és a stressz, ezeknél a megelőzés
nagy jelentőséggel bír. A kezelő centrumok az
ország egész területén megtalálhatóak.

A kezelés megkezdése előtt és után is
orvosi vizsgálat történik

További felvilágosítás:
www.medhungary.com, vagy 06-70/620-4121, 06-30/265-9360,
Újbuda
, a mi városunk.
06-20/327-6835, 06-72/551-714

Szent Mihály-napi búcsú
Prima Primissima-jelölt a Weiner Leó iskola

A Szent Mihály Plébánia és az Albertfalvi Keresztény Társas
Kör szervezésében szeptember 22. és 25. között ismét
megrendezték a Szent Mihály-napi búcsút. A 20. század
elején Albertfalva dinamikus fejlődésének és fellendülő
kulturális életének fontos részét képezték az önszerveződő
egyesületek, klubok, egyletek, körök, melyeket a helyi
lakosok alakítottak.

Gyakorlatilag ezek az egyesületek hívták életre az 1970-es évek
elejéig meghatározó eseménynek számító, minden évben ősszel
megrendezett Szent Mihály-napi búcsút. Az esemény állandó
részt vevőinek számítottak a vásárfiát árulók, a mutatványosok, valamint a cukorkások is. A régi családi házak és az egykori főutca lebontásával párhuzamosan a kulturális események
iránti érdeklődés is alábbhagyott. Az utóbbi időben azonban az
Albertfalvi Keresztény Társas Kör a Szent Mihály Plébániával
karöltve próbálja feleleveníteni az egykori rendezvények hangulatát.
Az idei négynapos esemény egy évforduló jegyében telt, hiszen
éppen 70 éve szentelték fel a Szent Mihály Plébániatemplomot.
Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálta. A Helytörténeti Múzeum pedig egy fotókiállítással is megemlékezett az
évfordulóról. A búcsút komolyzenei hangversennyel zárta a Budapesti Vonósok quartettje, a Szent Mihály-templomban pedig
Hollai Antal plébános búcsúztatta a rendezvényt.
Sz. B.

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 g i m n a z i s taként 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. október 10-én és 17-én, hétfőn, 17 és 19 óra között.

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma és a Társadalmi Tanácsadó Testület együttes ülésén megválasztotta a Prima
Primissima Díj 2011. évi „prímáit”, egyben „primissimajelöltjeit”. A „Magyar oktatás és közművelődés” kategória egyik
prímájává a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolát választották.
A prímák 10 ezer euró, a primissimák 50 ezer euró díjazásban
részesülnek, valamint megkapják a Zsolnay Porcelánmanufaktúra eozin Kincsem szobrát is, melyet Schrammel Imre keramikusművész tervezett.
A Weiner Leó iskoláért tehát szoríthat a kerület, hogy a már
biztos Prima Díj mellett elnyerhesse a Primissimát is. A közönségdíjas príma pedig szintén 50 ezer eurót vihet haza, és megkapja az Ajka Kristály Üvegipari Kft. által készített ólomkristály
Kincsem lovat is.

Magyar állampolgár az olimpikon unokája
Magyar állampolgár lett Benedek Tibor, a világ- és olimpiai bajnok öttusázó, Benedek Gábor unokája, aki az Újbuda Galériában
tette le szeptember 20-án az esküt, és a XI. kerület polgármesterétől, Hoffmann Tamástól vette át a magyar állampolgárságát
igazoló diplomát.
– Négy évtizeddel ezelőtt álmomban sem mertem volna arra
gondolni, hogy az unokám egyszer magyar állampolgár lehet,
folytathatja családunk hagyományait. Remélem, megvalósulnak
tervei és becsületes, jó magyar ember válik belőle – mondta az
1952-es játékokon csapatban arany-, egyéniben pedig ezüstérmet
szerzett Benedek Gábor.
A 84 éves öttusázót 1959-ben politikai okok miatt tiltották el a
sportolástól, majd 1969-ben hagyta el az országot, és Németországban telepedett le. – Tizenhárom-tizennégy éves koromban
gondoltam először arra, hogy meg kellene tanulnom magyarul,
meg kellene ismernem felmenőim szülőhazáját – nyilatkozta Benedek Tibor, aki érettségije után érkezett Magyarországra, azóta
Budapesten él, és jelenleg a Corvinus Egyetem hallgatója, emellett a Ceglédi Kézilabda Klub tagja.

Újbudai körkép
Az albertfalvai piacon az eddig megszokott kínálat mellett szőlőés kolbászkóstoltatással hívták fel a vásárlók figyelmét a kiváló
magyar árukra szeptember 10-én, szombaton. A finom falatok
megízlelésének lehetőségét Hoffmann Tamás polgármester és
Simicskó István honvédelmi államtitkár sem hagyta ki, és közben
természetesen jutott idő a vásárlókkal való beszélgetésre, javaslataik meghallgatására is. Az eseményen Nagyné Antal Anikó
és Ludányi Attila önkormányzati képviselők, a piac szervezői is
részt vettek.
Lezárult a Hegyen-Völgyön Egyesület által szervezett, az Európai Szociális Alap finanszírozta Fészek Program, melyet egy éve
indítottak kerületünkben. A közel 50 állomásos programsorozat
a környék lakótelepein élő serdülőket ismertette meg a természetjárással és az aktív szabadidőtöltéssel az egészségmegőrzés
jegyében. A vezetővé vált gyerekek folytatják a túrák szervezését
az egyesület segítségével.
120 fővel vonultak ki szeptember 16-án a Mars Magyarország
munkatársai, hogy két nagy kutyafuttatót felújítsanak. A Major
utcai kutyafuttatókon a kerítésjavítás, takarítás, szemétszedés,
tisztítás volt a legfontosabb cél, míg a közelben lévő Vasvirág
soron fűnyírással, gereblyézéssel és a vonatokból kidobált szemét összeszedésével járultak hozzá a környezet megújításához.
A cég egy adományt is felajánlott Újbuda Önkormányzatának,
mellyel célja egy Bikás parki kutyajátszó létrehozása. A beruházás várhatóan a jövő évben készül el.
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Közéleti fórum

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

Valódi sportélet a kerületben
A XI. kerületi Fidesz-frakció örömmel látja, hogy az Önkormányzat sporttámogatásokat érintő döntése mára eredményekben is megmutatkozik. Az október 1-jén lezajlott Válassz Sportot Újbudán rendezvény jól mutatja, mennyire fontos az, hogy
a sportra költhető forintok a kerületiek életminőségét javítsák!
A testület döntésének értelmében a 2011. évi költségvetési rendelet szakított a korábbi évek gyakorlatával, melynek értelmében
az UTC kapta az Önkormányzat által megítélhető teljes összeget.
Az Újbuda Torna Club ernyője alá bekényszerített egyesületek
idén már saját költségvetéssel gazdálkodnak, átláthatóbb, eredményesebb működést téve lehetővé.
Korábban a sporttámogatások nagy része csak az előző városvezetés kommunikációs céljait szolgálta, míg az új elosztás

kedvez a kerülethez kötődő élsportolóknak és a tömegsportnak
egyaránt. Emellett kiemelt cél a gyerekek sportolásának, egészségnevelésének előmozdítása is, ami az új rendszerben szintén
jobban érvényesül. A frakció folyamatosan ellenőrzi a sportélet
átláthatóságát, a források célszerű felhasználását, hogy ne fordulhasson elő az, ami az UTC gazdálkodását az elmúlt ciklusban
jellemezte.
Az Önkormányzat a klub könyvelését vizsgálva megállapította,
hogy az UTC jelentős összeggel nem képes megfelelően elszámolni, ezért feljelentést tett. Az ügyészség a feljelentést befogadta és vizsgálatot indított az ügyben.
XI. kerületi Fidesz-frakció

Őszi jótékonysági akció
Rétvári Bence országgyűlési képviselő kezdeményezésére
őszi jótékonysági akció kezdődött. Hétféle gyógynövény –
kakukkfű, szurokfű, orbáncfű, pásztortáska, borsos menta,
bodzavirág, fehér akácvirág – megvásárlásával az arlói Szent
Ferenc Kisnővérei szerzetes közösséget támogathatjuk, amely
Arlón a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett családokat, gyermekeket segíti. Arló Ózdtól 3 km-re található, mely
térséget különösen sújtja a munkanélküliség. A szegénység és
főleg a gyermekszegénység ellen küzdenek nap mint nap.
Aki többet szeretne hallani róluk, karitatív munkájukról, október 13-án 18 órakor személyesen is találkozhat a szerzetes nővérekkel a KDNP kerületi szervezetének Karinthy F. úti irodájában.
Pénzadományok a 2003-ban létrehozott Elfogadlak Alapítvány

alábbi bankszámlaszámára közvetlenül is eljuttathatók:
10201006-50213269 (Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.).
Tárgyi adományokat is szívesen továbbítunk: tartós élelmiszerek, ruhanemű, elsősorban gyermekcipő és gyermekruházat, babakocsi, ágynemű, könyv, tankönyv, tanszer, sportszer,
egyszerűbb hangszerek, kerti szerszámok, játékok. A középiskolába járók számára egy-egy laptop is nagy segítséget jelentene a
tanulásban. Az adományok leadhatok a KDNP irodájában (Karinthy F. út 9.) hétköznap 14 és 18 óra között. Az adomány gyűjtés november végéig tart.
Kérdés esetén kereshető: Ábrahám Katalin önkormányzati képviselő (06/20/4623827). Az iroda száma: 209-0474.
KDNP-frakció

Kerületi LMP-s kezdeményezések sorsa
Az óvodákkal kapcsolatos, a fideszes többség által először elvetett, majd utóbb befogadott módosító indítványom nyomán
munkába kezdett Molnár László alpolgármester. Nemrégiben
összehívott egy megbeszélést az óvodafejlesztésekről, amelyen
részt vettek többek között a hivatal egyes munkatársai, az Oktatási Bizottság elnöke, az óvodavezetők munkaközösségének vezetője, és az önkormányzatban jelen lévő pártok is képviseltették
magukat.
Egyfajta ötletbörze keretében beszélgettünk a lehetőségekről,
a legtöbbről kiderült, hogy nem könnyű megvalósítani. Jómagam egyebek közt javasoltam, keressünk meg vállalatokat, hogy
nem segítenék-e az óvodabővítést dolgozóik gyermekei számára
nyújtott férőhelyek ellenében. A jelenlévők szerint a cégek nem
hajlandóak erre, de utóbb sokan azt bizonygatták nekem, nem
esélytelen a dolog. A már nem óvodaként szolgáló épületek vis�szaalakítása is felmerült, miként a magánintézményekre való
támaszkodás lehetősége is. Az iskolaépületek részben óvodai célokra történő hasznosítása is felvetődött, de a kétféle intézmény

„együttélése” szintén nehézségeket okozhat.
Volt szó a konténeres bővítés előnyeiről és hátrányairól is. Döntés nem született, a koncepcióalkotás keretében még lesznek hasonló megbeszélések. Mint
Molnár László fogalmazott, a legszélesebb konszenzuskeresés
jegyében.
Szeptember 9-én Jelen Tamás alpolgármester úrnak írt levelemben kezdeményeztem, hogy a Gazdagréten elkezdett építkezések
(parkolóház, élelmiszer-áruház) miatt kivágott fák pótlása úgy
valósuljon meg, hogy a lakótelepen végighúzódó Kaptató sétányt
változtassák jól megtervezett, árnyas fasorrá – egyfajta kárpótlásként. Azt is szorgalmaztam, hogy a Rétköz utca alsó szakaszán levő biciklisátkelőhely mellett gyalogosoknak szóló, táblával jelölt zebra is létesüljön az arra járók biztonsága érdekében.
Ugyancsak javasoltam, hogy bontassanak el két torzóban maradt
gazdagréti taxis várakozóhelyet.
Kíváncsian várom, mi lesz javaslataim sorsa…
Dr. Bajomi Iván

Svájcifrank-alapú kitelepítés, államosítás, végrehajtás
A nagyszüleim a Felvidéken, Nyitra mellett éltek. Becsületes, középpolgári emberek voltak, akik szorgalmukkal érték el társadalmi megbecsülésüket. Trianon
után a – ma is érvényben lévő – Benes-dekrétumok
miatt több száz ezer magyarral együtt kitelepítették
őket: 24 óra alatt kellett elhagyni az ingatlanukat,
csak azt vihették magukkal, ami a kezükben elfért.
Mára a módszerek finomodtak, illeszkednek az EU elveihez,
de a lényeg ugyanaz. Előre kitervelten, megtévesztő hitelszerződésekkel a bankok magyarok százezreit hajszolták bele abba
a reménytelen helyzetbe, amely most is az otthonaik elvesztéséhez vezet. A nagyszámú kölcsönszerződés kifejezetten érdekeltté
tette a pénzintézeteket abban, hogy minden eszközükkel a svájci
frank drágulását érjék el. (Mára bizonyított, hogy a kölcsönök
mögött 80%-ban nem valós svájcifrank-fedezet volt.)
Tehették és tehetik mindezt a magyarországi helytartó kormány
teljes beleegyezésével. Ennek bizonyítására álljon itt néhány
választási ígéret a Fidesz tavalyi kampányából és a bankokkal
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való sunyi összekacsintásból, amivel elaltatták a kétségbeesett
embereket:
„A következő kormánynak rögtön az elején ki kell mondania:
márpedig lakáselárverezés nincs, az emberek feje fölül, akármekkora is az adósságuk, a lakást nem lehet elárverezni.” (Orbán
Viktor, TV2 – 2009. október 11.)
„Kilakoltatás nem lesz Magyarországon, senki nem találhatja
magát a szabad ég alatt azért, mert nem tudja törleszteni a lakáshitelét.” (Orbán Viktor, M1 „Az Este” című műsor 2010. december 22.)
„A magyar kormánynak mindig ki kell állnia a magyar emberek
érdekeiért.” (Orbán Viktor, Magyar Hírlap – 2011. május 24.)
Felcsuti Péter, aki nem olyan régen a Bankszövetség elnöke és
a Raiffeisen Bank vezérigazgatója volt, azelőtt pedig MSZMPtag és munkásőr, aki átült a tankból a bankba, meglehetősen
őszintén vall a bankok gyakorlatáról: „Amit Magyarországon a
bankoknak megengedtek, azt meglépték.”
Jobbik-frakció

Kipukkant a Kopaszi-gáti lufi; nem volt
korrupció Újbudán
A legfrissebb hírek szerint a rendőrség megszüntette a nyomozást
a Kopaszi-gát ügyében. Ezzel a döntéssel a lassan 5 éve tartó ügy
minden részlete lezárult, bebizonyosodott, hogy a Kopaszi-gát
körüli ingatlanok állam általi értékesítése nem volt törvénybe
ütköző, nem történt vesztegetés. Egy korábbi rendőrségi-ügyészségi határozat pedig megállapította, hogy a kerület korábbi vezetése is törvényesen járt el, semmilyen vagyoni hátrányt nem
okozott Újbudának, éppen ellenkezőleg, gyarapította a kerület
vagyonát. Júliusban pedig maga Fazekas Géza ügyészségi szóvivő nyilatkozta az egyetlen még folyamatban lévő eljárásáról, egy
Budafoki úti telekingatlan értékesítéséről, hogy a kerületet nem
érte vagyoni kár.
E három megállapítással végérvényesen megalapozatlanná
vált a fideszes politikusok, elsősorban Schneller Domonkos és
Kupper András éveken át tartó vádaskodása, milliárdos károkozásokról, korrupcióról, valamint politikai lejárató kampánya,
melyet az előző kerületi vezetés, Molnár Gyula és Lakos Imre
ellen folytattak. A Kopaszi-gát körüli vélt korrupciós ügy volt a
zászlóshajója az érdemi mondanivalóra képtelen helyi Fidesznek

az előző ciklusban, majd a tavalyi választási kampányban. Ez a zászlóshajó, ha megkésve is, de zátonyra futott.
Ahogy zátonyra futott Kupper András egykori polgármesterjelölt
és Schneller Domonkos egykori kerületi Fidesz-elnök politikai
karrierje is, ami persze egy másik történet, de nem teszi szükségtelenné, hogy mindazok, akik milliárdos károkról, korrupcióról
nyilatkoztak éveken át megalapozatlanul, hasonló elszántsággal
álljanak ma is a nyilvánosság elé, hasonló terjedelemben adjanak helyet és időt a fenti hírnek is. Ha az igazság és tisztesség
bajnokai mindezt mégsem tennék meg, legalább menjenek ki a
Kopaszi-gátra, és saját szemükkel nézzék meg az ottani „ellopott” fejlesztést. Mert az évek óta tartó jogi és politikai procedúra
ellenére, a Kopaszi-gát mára Budapest legszebb és legvonzóbb
közparkjává vált, ahova családok tízezrei látogatnak ki. A lényeg
pedig ez, nem a percemberek és bértollnokok vádaskodásai.
MSZP-frakció

Politikai programok
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy
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.
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.
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

Ökofilmklub: Bennfentesek (Inside Job) – ingyenes vetítés október 21-én, pénteken 19 órakor az A38 hajón. A film kapcsán
beszélgetés.
Az LMP blogja: http://delbudamaskepp.blog.hu, honlap: http://
delbuda.lehetmas.hu. Hírlevél: bp1122@lehetmas.hu
JOBBIK PROGRAMJAI

Október 5-én 18 órakor: Újbudai Nemzeti Estek előadássorozat. Vendég: Kepli Lajos, az Országgyűlés kolontári katasztrófát
vizsgáló bizottságának elnöke. Helyszín: Bartók B. út 96. A belépés díjtalan!
Október 19-én 18 órakor: Murányi Levente országgyűlési képviselő visszaemlékezése az ’56-os forradalom és szabadságharc
eseményeiről, annak 55. évfordulója alkalmából.
Információ: Villányi út 20/A, nyitva tartás: H–P 8.30–16
telefon: 365-1488, e-mail: ujbuda@jobbik.hu, honlap:
www.ujbuda.jobbik.hu

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: 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
Egyeztetés: 06/20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A.
Egyeztetés: 06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649

FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap páros keddjén 14–16 óra között.
Bocskai út 39–41., félemelet 26. szoba.
Tel.: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
minden hónap első keddjén 17–18
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
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.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház.
Második péntekén 17–18 óráig
Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. u. 4.
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő

Minden hónap első csütörtökén 15 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: kerekgyarto.
krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig.
Karinthy Frigyes út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai u. 5. III. 304.
bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18. Karinthy Frigyes út 9.
Időpont-egyeztetés: 209-0474

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő
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 GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A. szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45.).
06/20/250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium
(Bartók Béla út 141.) 06/20/927-6889, zsargo.
krisztian@gmail.com

Újbuda, a mi városunk.
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Egészségben és biztonságban otthonunkban
A „Biztonság gombnyomásra!” szlogent viselő akcióban 24
órás védelmet biztosítanak azoknak, akik igénylik a szolgáltatást. Az Önkormányzat megbízásából az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. és a Body Guard Hungary Kft. közös
programot indított, melynek célja, hogy nagyobb biztonságban tudhassák magukat az idősek, elesettek.
A házi jelzőrendszer telepítése után egy csuklóra erősíthető,
tépőzáras karkötőre rögzített víz- és ütésálló gombbal jelezheti annak viselője, ha segítségre van szüksége (például egy

esés vagy más baleset következtében). A gombnyomást követően azonnal jelentkezik egy diszpécser, aki a vészhelyzet
jellegétől függően értesíti a megfelelő segítséget (a megadott
családtagot, gondozót vagy az illetékes szolgálatot, például a
mentőket).
A házi jelzőrendszer részleteiről, a szolgáltatás díjairól a
06/1/372-7640-es telefonszámon és a www.ujbudaprizma.hu
honlapon tájékozódhatnak.
K.M.

Közeleg a fűtésszezon

Igazságosabb távhődíj-elszámolás
Az idei fűtési szezontól kezdődően számos változást eredményez a távfűtési költségek megosztásáról szóló, 2011 nyarán
hatályba lépett kormányrendelet. Ennek köszönhetően fogyasztásarányossá, ezzel pedig igazságosabbá válik a távhődíjak
épületen belüli megosztása és elszámolása a mintegy 300 ezer korszerűsített távfűtési rendszerű lakás esetében.

Hiánypótló rendeletet fogadott el idén nyáron a kormány,
amely a költségmegosztás kapcsán számos részletet kötelező
jelleggel szabályoz. Ezekről eddig a lakóközösségek maguk
dönthettek. Ennek eredményeképpen várhatóan jelentősen
csökkenni fog a költségmegosztási aránytalanságot tükröző,
kiugró összegű távhőszámlák száma, és még inkább megvalósul a tényleges fogyasztáson alapuló elszámolás. A jogszabály
rendelkezéseit a 2011 szeptemberétől induló fűtési szezon
kezdetétől kell alkalmazni.
A fűtéskorszerűsítés során olyan eszközöket szerelnek fel a
radiátorokra, melyek egyrészt lehetővé teszik a szobahőmérséklet, így az egyéni hőfogyasztás szabályozását, másrészt
a felhasznált hőenergia fogyasztással arányos elszámolását.
Ezen eszközök beépítése azonban önmagában nem garancia
arra, hogy minden lakó megtakarítást érjen el, hiszen ehhez
a megfelelő fogyasztói magatartás elsajátításán kívül az is
szükséges, hogy a társasház közgyűlése, illetőleg a lakásszövetkezet döntéshozó szerve az épület tulajdonságainak megfelelő költségmegosztási mód alkalmazásáról döntsön, és ennek

megfelelően készüljön el a fűtési költségek
elszámolása – hangzott el a fűtéskorszerűsítéssel és költségmegosztással foglalkozó
Techem Kft. sajtótájékoztatóján.
A Lakásszövetkezetek és Társasházak
Országos Szövetsége (LOSZ) és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ)
szintén pozitívan értékeli az új rendelet
megszületését. A fűtéskorszerűsítésnek
hála átlagosan 15–20%-kal mérsékelhetők
a fűtésre fordított kiadások távfűtéses lakóépületek esetében. Azonban
továbbra is fontos hangsúlyozni,
hogy az energia- és ez által pénzmegtakarításhoz elengedhetetlen
a megfelelő fogyasztói magatartás elsajátítása is.
K.M.

Add tovább az élményt!

A Magyar Telekom a fenntartható fejlődés elve mellett elkötelezett felelős vállalatként, a hello holnap! kezdeményezés
elindítójaként támogatja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék kulturális értékeinket.
A Magyar Telekom a Művészetek Palotája stratégiai partnere.

Budafoki út 81. – Körfolyosó leanderrel
A két világháborút is megélt Budafoki 81. szám alatti ingatlan még a múlt század elején,
1908-ban épült. Bár építész szemmel nem tűnik olyan különlegesnek, a századfordulós szecessziós jegyeket őrző „darab” annak idején nagyon modernnek számított. Az
óriási épület nemcsak újszerű volt, de méreteivel is felhívta magára a figyelmet, hiszen 108 család befogadására alkalmas.

A lakók elmondása szerint ebben a szolid polgári házban régen az emberek színvonalas
közösségi életet éltek. A belső körfolyosókat virággal díszítették – sok leander hűsölt
a bejárati ajtók előtt, mediterrán hangulatot idézve. Ez a miliő most is jellemzi a folyosókat – az 1980 óta itt élő festő- és szobrászművész, Macskássy Izolda például
egy minikertet alakított ki az ötödik emeleten, ahol ládákban szőlő, feketeszeder,
paprika, paradicsom és fűszernövény „virágzik”. Ő csak így hívja: „flóradús
kőrengeteg”. A művésznő erkélye pontosan a ház orma alatt található, természetesen ezen a helyen is a zöldé a főszerep, hiszen Izolda itt is csodás növényeket gondoz. „Mesekertjeit” a Kertész Magazin is többször bemutatta a
nagyközönségnek.
Izolda kétlaki életet él, hol egy hasonló épületben Szegeden tartózkodik és
alkot, hol pedig a zöldrengetegében, a Budafoki 81. alatt. – Legszebb emlékem,
amely ide köt, és amire a mai napig boldogan emlékszem vissza, amikor a barátaim az 55. születésnapom alkalmából szerenádot adtak nekem néhány évvel
ezelőtt. Bejöttek a házba, és az udvar földszintjén énekeltek és muzsikáltak –
meséli a festő- és szobrászművész.
Több lokálpatriótának adott otthont a Budafoki 81., itt lakott például
Gyurkovics Mária operaénekes, akinek emlékét ma is tábla őrzi az épület falán.
A lakók inkább az idősebb korosztályt képviselik, él itt alkotmányjogász, egyetemi tanár, orvos, műszaki értelmiségi – Izolda mellett a ház másik művésze
pedig Halász György üvegfestőművész.
Stipkovits Simon 30 éve lakója ennek az óriási épületnek. A fizika-kémia tanár
egy győri albérletből költözött fel családjával Budapestre – először eltartási
szerződéses viszonyban, később már csak feleségével és ikergyermekeivel élt
itt, és azóta is élvezi az „önállóságot”. – Ez olyan, mint az első szerelem: az első
önálló lakás – nagyon boldogok voltunk, hogy ide költözhettünk.
Dr. Ács Imre, az ingatlan közös képviselője szerint, mint minden nagyobb csoportban, természetesen itt is akadnak nézeteltérések,
hiszen nem kedvelhet mindenki mindenkit, de azért a közösséget mégis a béke jellemzi. Mivel a ház kialakításának, vagyis a körfolyosóknak köszönhetően a lakók sűrűbben összefutnak és beszélgetnek egymással, néhányuk között közvetlenebb kapcsolat is
kialakult. Ács úr azt meséli a háznak sok „őslakója” is van, akik között a viszony már-már barátinak is mondható.		
H. N.

Megújult az Erste Bank Egry József utcai ﬁókja
Megújult helyen, modern környezetben, valamint kiemelkedô ajánlatokkal várják régi és új ügyfeleiket az Erste Bank Egry József utcai ﬁókjában. Bán Zsolt ﬁókvezetôt a megújult bankﬁók szolgáltatásairól, termékakcióiról kérdeztük.
– Nagyon szép ez az új bankﬁók, ide minden bizonnyal
szívesen jönnek majd be az
ügyfelek…
Köszönjük a dicséretet, büszkék is vagyunk az új ﬁókra, és
kollégáimmal reméljük, hogy
minden elvárásnak megfelelünk majd. Igyekeztünk a
belsô kialakítást modernebbé
tenni, a színvilágra nagy hangsúlyt helyeztünk. Biztos vagyok abban, hogy ügyfeleink
a többi Erste ﬁókhoz hasonlóan, nálunk is otthonosan
fogják majd érezni magukat.
Elég csak körbepillantani: az
egész ﬁók világos, barátságos
és modern, és természetesen
a lehetô legjobb kiszolgálást
igyekszünk nyújtani.
– Milyen új termékekkel,
szolgáltatásokkal találkozhatnak az ügyfelek?

F iókunkban teljes körû
pénzügyi szolgáltatással
állunk ügyfeleink rendelkezésére. Három termékünket – szolgáltatásunkat szeretném kiemelni.
Vásárláskönnyítô hitelkártya programot indított február 21-tôl az Erste Bank
Hungar y Zr t. Az elsô az
Erste Joker Hitelkár tya,
melynek lényege, hogy a
hitelkártyájával történô vásárlások után jóváírjuk az
ügyfelek számláján a költés egy meghatározott részét. Vagyis az Erste Joker
Hitelkártyával végrehajtott
vásárlások után a vásárlások értékének 1 százalékát
visszaadjuk a kártyatulajdonosnak, sôt akár négy százalékot is jóváír a bank az
ügyfelek számláján, ha bizonyos, általa választott üzletkategóriákban használja

kártyáját tulajdonosa. Az
Erste Joker Hitelkártya által
nyújtott kedvezmény a mindennapi vásárlásoknál éppúgy igénybe vehetô, mint
nagyobb összegû kiadások
fedezésére. Az új szolgáltatást világszerte használhatják ügyfeleink, hiszen
a hitelkerethez a világ bármely pontján használható

Elérhetôségünk, ahol személyesen is várjuk ügyfeleinket:
Budapest, XI. Egry József utca 2., tel.: (1) 372-7927
Nyitva tartásunk: H: 8.00–18.00, K-Cs: 8.00–16.00, P: 8.00–15.00

dombornyomott VISA kártya daniuk a vásárláshoz. Az
kapcsolódik.
Erste SuperShop Bankkártya
egy Maestro típusú bankA másik két termék az Erste kártya, amely mellé speciáSup er Shop Hitelkár t ya lis, úgynevezett SuperShop
é s E r s t e S u p e r S h o p számlát kínál a bank. A kárBankkártya. Az Erste tavaly tyával Magyarországon és
októberben csatlakozott a külföldön minden Maestro
SuperShop programhoz, és kártyát elfogadó üzletben
ennek keretében a bank a lehet vásárolni, valamint
SuperShop bankkártya hasz- készpénzfelvételre és monálata esetén 100 forinton- bilegyenleg-feltöltésre is alként egy, míg a hitelkártya kalmas. Az Erste SuperShop
használata esetén 100 fo- Hitelkártya egy MasterCard
rintonként kettô pluszpontot típusú, dombornyomott kárad a SuperShop alappontok tya, melynek igényléséhez
mellé. Ezek a kártyák egye- nem szükséges bankszámsítik a klasszikus hitelkár- lát nyitni és a 3990 forintos
tyák és bankkártyák, illetve kibocsátási díj 3 hónapon
a SuperShop törzsvásárlói belül levásárolható. A plaszkártya funkcióit. Azaz ﬁze- tikhoz minimum 100 ezer,
tésre, készpénzfelvételre maximum 1 millió forintos
és SuperShop pontgyûjtésre hitelkeret, SMS értesítés
egyaránt használhatóak, így szolgáltatás és díjmentes
az ügyfeleknek nem kell két baleset-, betegség- és pogykülön kártyát magukkal hor- gyászbiztosítás kapcsolódik.

SPORT
Feltörekvőben a MAFC Kosársuli

A Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) idén
ünnepli 114. évfordulóját, férfi kosárlabda-szakosztálya
pedig 77 éve alakult és lett meghatározója hazánk kosárlabda életének.

A MAFC Kosársulit 1972-ben alapította Zsadányi István és Bátor Vilmos, jövőre lesz 40 éves. 2010 óta Kangyal Gergő irányítása alatt működik, aki maga is itt tanulta a sportág alapjait, és
később a MAFC felnőttcsapatából lett válogatott játékos.
Az intézmény megalapításának célja az volt, hogy a sikeres
egyetemistákból álló felnőtt magyar bajnok MAFC alatt létrehozza az utánpótlást, lehetővé téve az iskolásoknak is az egyesületben való kosárlabdázást. Működése olyannyira sikeres volt a
’80-as, ’90-es években, hogy számtalan NB I-es és több felnőtt
válogatott játékost is nevelt. Jelenleg is van a MAFC Kosársuli
műhelyéből kikerült válogatott játékos Báder Márton személyében. Idén pedig országos bronzérmet szerzett a juniorcsapat

Garai Péter és Dinnyés Attila vezetésével. Ráadásul a keretből
négyen is NB I „A” csoportos szerződést kaptak, és elkezdhették
profi pályafutásukat.
Az egyesületnek az elmúlt években és napjainkban is rengeteg problémával kell megküzdenie, például a sportolási hajlam
drasztikus csökkenésével. Azt tapasztalják, kevesen érzik és értik
a sport jelentős egészségügyi és nevelő szerepét, túl sok az alternatíva a gyerekek előtt. A MAFC Kosársuli pénzügyi okok miatt
három évet vendégeskedett az Újbuda TC szakosztályaként, idén
év elején azonban az UTC fizetésképtelenné vált, így a suli vis�szatért az anyaegyesülethez, a MAFC-hoz. Természetesen ez komoly anyagi gondokat okozott. Újbuda jelenlegi vezetése azonban nem hagyta magára a sikeres klubot, és már a 2011-es évben
is kiemelt sportegyesületként támogatják a kosársulit.
A jövőben fejleszteni szeretnék az „Alsós Kupa” elnevezésű
programjukat, melyben a kerület összes iskoláját felkeresték azzal a szándékkal, hogy lehetőség nyíljon minden kisdiák számára
megismerkedni a kosárlabda szépségeivel. Az Alsós Kupára az
oktatási intézményekben kihelyezett tájékoztatók szerint lehet
majd a testnevelőknél jelentkezni. Ez heti két edzést jelent, valamint havonta egy fordulót, ahol a gyermekek körmérkőzéseken élhetik át először nemcsak a győzelem örömét, de a vereség
feldolgozásának nevelő hatását is. Jövőre szeretnék elérni, hogy
a kosárlabdaedzők az iskolai beiratkozástól az egyetemi diplomáig végigkísérhessék útjukon a fiatalokat a tanulásukban és az
élsportra nevelésükben. A kosársuli edzései jelenleg az Őrmezei Általános Iskolában, az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában, a Törökugrató Általános Iskolában, valamint a
Gabányi Sportcsarnokban zajlanak. Vasárnaponként itt játssza
mérkőzéseit az NB I-es amatőr csapatuk is, amely nélkülözhetetlen fontosságú, hiszen játéklehetőséget, fejlődést biztosít az
egyesület felső korosztályainak és a legtehetségesebb játékosoknak. Az iskolákkal folyamatosan kialakuló kapcsolatok pedig kiváló alapot nyújtanak arra, hogy a MAFC Kosársuli szakemberei
munkájukkal kiemelkedő eredményeket érjenek el a kerületben,
összehangolva és együttműködve a többi kosárlabda-utánpótlással foglalkozó kerületi egyesülettel.		
Sz.B.

A legfiatalabbként indult a pekingi vb-n a triatlonista lány
Horváth Zsanett még csak most lesz 17 éves, de már a fél világot bejárta nemzetközi versenyek résztvevőjeként. Nyár
végén ért haza a franciaországi Eb-ről, szeptemberben pedig már a pekingi junior világbajnokságon képviselte nem
csupán hazánkat, de Újbudát is. A Papp László Ösztöndíjas tinédzser az egyik legkeményebb sportágban, a triatlonban ér el
elképesztő eredményeket.

Úszás, kerékpározás, futás. A három versenyszámot egymás után, pihenés nélkül kell teljesíteni
hosszú kilométereken keresztül. Nem véletlen,
hogy a triatlont az embert próbáló sportok királyának szokás nevezni. Ennek tudatában
különösen nagy eredmény, hogy Újbuda
saját élsportolóval büszkélkedhet ezen a
területen. Zsanett már nyolcévesen úszóversenyeket nyert, majd utcai futóbajnokságokon is indult. Miután minden elképzelhető gyermekversenyt megnyert,
2004-ben a Budai XI. SE-ben kipróbálta
a triatlont.
Sportolói karrierje ettől kezdve szédületes
gyorsasággal indult be. Korosztályában egyedüliként öt egymásutáni évben duatlon és triatlon szakágban is aranyérmet szerzett. Három
éve az öttusába is belekóstolt, mára pedig a
jövő nemzedék legnagyobb tehetségének tartják a sportágban. Legfiatalabbként jutott ki
a portói Ifjúsági Európa-bajnokságra, ahol
csapatban kétszeres Európa-bajnok lett.
A sikereket azonban itt sem adják ingyen, a fiatal lány életének minden pillanata be van osztva. – Reggel hatkor
úszásedzéssel kezdek, rohanok a suliba,
utána megint edzés, este hazamegyek,
majd nekiállok tanulni. Végül bedőlök az ágyba, és reggel kezdő-
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dik minden elölről – számol be mindennapjairól a Vörösmarty
Gimnázium sportosztályába járó tini, aki mindezek ellenére nem
panaszkodik, szerinte a kevés szabadidőt is jól ki lehet használni.
Zsanett karrierjét édesanyja teljes mellszélességgel támogatja, szinte menedzserként toboroz mellé mecénásokat, szervezi
útjait és kíséri figyelemmel napjai minden mozzanatát. A szakmai segítséget olyan edzők adják számára, mint Kuttor Csaba
háromszoros olimpikon vagy Schumacher Ákos volt triatlonista.
Horváth Zsanett nemrég érkezett haza a pekingi junior világbajnokságról, ahová a mezőny legfiatalabb versenyzőjeként, még
ifiként kvalifikálta magát. Elmondása szerint egy cseppet sem izgulós, így a távoli országban, a szakadó eső ellenére is a mezőny
első felében végzett.				
T. D.

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.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat. Fehérvári út 57. Tel.: 204-1028, 06/30/9348120, www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu
XI. KER., 2 szoba, 55 nm téglalakás. 14,5 M tulajtól.
Lift nincs. 06/30/332-4476. kelenfoldilakas.blog.hu
ELCSERÉLEM Pilisen 100 nm-es családi házam, kisebb lakásra. Érd.: 06/20/592-1144.

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.
ÜZLETHELYISEG kiadó! XI., Körtéren, 21 nm-es,
utcai, kirakatos. 06/30/262-6173.

GARÁZS
KIADÓ teremgarázs hely a Váli utcában. +36/30/228-9393.
NÁDORLIGET Lakóparkban teremgarázs eladó.
Körtértől két megálló 06/30/517-7120.
11. KERÜLETBEN motorkerékpárok téli tárolása
zárt, fedett helyen. Érd. : 06/30/362-5561.

Oktatás
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai as�szisztens 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.
MATEMATIKA, fizikatanítás Önnél! 06/20/959-0134.
RAJZISKOLA MKE festőszakra jelentkezőknek.
Kortárs képzőművészektől tanulhat. 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.
ANGOL stúdió Gazdagrétnél, kurzusok minden szinten. 246-6642.
MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát tanít mérnöktanár. 06/70/519-4356.
NÉMET
nyelvtanítás
középiskolai
tanártól.
06/20/9719-374.
RAJZTANÍTÁST vállal grafikusművész! Tel.:
06/30/925-4005.
MATEMATIKA, fizika, kémia tanítás. 06/70/647-2243.

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.: 06/20/934-4664, 246-9021, Elmű által minősített
vállalkozás.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés.
Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 06/30/9446513, 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. 359-5033, 06/30/924-8010.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás. Teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel/fax:
362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz, gáz,
központifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. Tel.: 310-4018,
06/20/915-2678.
VÍZÓRASZERELÉS, vízszerelés! 06/30/954-9554.
www.vizoraguru.hu
VILLANY-VÍZSZERELÉS hétvégén is. Elektromos
cserépkályhák javítása. 06/70/235-6644.
VILLANYSZERELŐ 11. ker. Pálfi Zoltán. Tel.:
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.
FÜRDŐSZOBA-, konyhafelújítás! 06/20/961-6153.
www.mesterur.hu
TÁRSASHÁZAK figyelmébe! Függőfolyosók, tetők,
lépcsőházak, stb. javítása, felújítása, megbízható magyar szakemberekkel, kedvező áron, ingyenes árajánlattal. Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.

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

TV, antenna, számítógép
TÉVÉJAVÍTÁS az Ön lakásán, előre egyeztetett időpontban, garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.

Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható
mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes fák
ágankénti lebontással való kivágása. Esztétikai koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása, ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, murva,
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. Tel.: 317-6298,
06/20/970-5933.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal antik bútor restaurálását, készítését. Kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.
KAPU, KERÍTÉS, lépcső, rács, előtető, redőny más
árnyékolók, víz-villanyszerelés. 06/70/278-1818.
FESTŐMESTER vállal szobafestést mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával. Tel.: 285-2882,
06/30/878-8977.
KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, növényültetést, fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel,
lélekkel. Tel.: 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.

KÖNYVVIZSGÁLAT, adószakértés, könyvelés.
20 éves tapasztalattal, korrekt áron. Tel.: 246-9653,
06/30/393-6258.
REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere,
szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny. Tel.:
06/20/321-0601.
CSEMPÉZÉST,
kőművesmunkát,
szobafestést,
kisebb javításokat is, azonnalra is vállalok. Tel.:
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.
PEDIKŰRÖS hölgy házhoz megy. 06/20/776-4656.
PÁLYÁZATOK készítése lakásfelújításhoz, új építéshez, Energia-tanúsítvány, belső és külső famunkák,
belsőépítészeti látványtervek, helyszíni szerelés, karbantartás. 06/30/517-7120. www.faepito.hu
KALAP tisztítás formázás Sasadi út 139. T: 319-2023
TÁRSASHÁZI lépcsőház takarítást, kerti munkát vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól 1984. óta. 06/20/944-9015, 249-2664.
AJTÓ-, ABLAK-, zárjavítás, asztalos munkák.
06/70/262-8598.

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.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés.
Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, általános
és gyermekbőrgyógyászat. XI., Bartók Béla út 57.
Dr. Bánfalvi.

Régiség
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy
út 16. Tel.: 266-4154.
GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű régi
tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat) 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, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06/20/528-4852,
06/1/413-1536, www.micimacko.hu
XI. KERÜLETI általános iskola gyakorlattal rendelkező tanító-német szakos kollégát keres. Önéletrajzokat a kissildi_@freemail.hu e-mail címre várjuk.
PÉNZÜGYI elemző és értékesítő munkakörre keresünk fiatal, érettségizett munkatársakat mellékállásba.
Teljesítmény alapú bérezés. Heti 8–10 óra, 100 000–
150 000 Ft kereset. Iskola vagy főállás mellett ajánlott.
Tel.: 06/70/421-3338.

Gondozás
OTHONÁPOLÁS,
beteggondozás,
házvezetés
24 órában. Szent Anna Otthonápolási Szolgálat.
06/30/238-9003.

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

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

Lecsófőzéssel egybekötött borkóstoló

FELHÍVÁS

Helyszín: albertfalvi piac
(Fehérvári út 213.)
Időpont: október 8-án 9-13 óráig

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI.
Kerületi Szervezete következő összejövetelét
október 11-én, 15 órakor tartja a Szt. Imre
Gimnázium földszinti tükörtermében. A Szervezet
előadó vendégei: Hoffmann Tamás polgármester
és Takács Viktor, a kerület főépítésze.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szervezők: Nagyné Antal Anikó, Ludányi Attila
A gazdák mindenkit szeretettel várnak.

KEMPO

„A REÁLIS ÖNVÉDELEM”
IDEJE: Hétfő, Szerda 19.00- 20.30
HELYE: Bp. XI. Budafoki út 187-189
Elba Ház „D” ép. alagsor
MESTER: Lovász Gábor 6. DAN
Érdeklődni: Személyesen, v. 06 20-4499-381

Aktuális Újbuda 60+ programok
További információért keresse az Újbuda 60+ Programközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT épülete, nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636)
Október 6. 14.00 Az aradi vértanúkra emlékezünk. III. sz.
INO, Keveháza u. 6.
Október 8. 18.00–20.00 óra között Szüreti Sváb Bál. KKH
Október 10. 16.00 Filmvetítés: Valentin Ferencnével, Szicília. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.
Október 11. 9.00–10.00 Eszperantótanfolyam: kiscsoportos, ingyenes alapfokú nyelvtanfolyam. AKH
Október 11. 15.00 Felolvasó Maraton: mindenki hozza magával kedvenc versét, novelláját. I. sz. INO, Budafoki út 12.
Október 11. 15.30 Szenior 60+ Rejtvényklub. 60+ Programközpont
Október 12. 17.00 Dr. Rácz Rozália háziorvos és festő kiállításának megnyitója: megtekinthető november 7-éig, hétköznapokon 10–18 óráig a rendezvények függvényében. AKH
Október 12. 14.00 Dallamok délutánja: nosztalgia-délután
Ivanics Pál vezetésével. VII. sz. INO, Bocskai út 43–45.

Október 12. 14.30 Gerinc- és ízületi torna szakképzett
gyógytornász vezetésével. GKH
Október 13. 7.00–13.00 Piac: őstermelők árulják terményeiket. Kardhegy u. 4., a közösségi ház mellett
Október 13. 9.00–10.00 Rét Nyugdíjasklub: ízületi torna.
Csíki-hegyek u. 13–15. Általános Iskola
Október 14. 18.00 Gévay Csilla grafikáiból kiállítás. KKH
Október 14. 15.00 Papírhajtogatás: origami, boríték, képeslap Barkó Magdi vezetésével. IV. sz. INO, Kisújszállás u. 10.
Október 18. 18.00 A Magyar Festészet Napján Varga Ferenc
1956-os témájú festménykiállításának megnyitója. GKH
Október 18. 14.00–17.00 Fotókör: a digitális fotózás elsajátítása, a képek javítási lehetőségeinek megtanulása. Jó idő
esetén fotóséta! 60+ Programközpont
A 60+ programok címei:
Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes utca 45–47., AKH
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9., GKH
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2., KKH
Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8., ŐKH

Kerületi programok
Magyar Szentek Temploma
Október 9., vasárnap 11.30 órától
Halmos: Missa Polyphonica, Victoria, Saint-Saens és
Beharka kórusművei. Előadja a Kalevala Énekkar, orgonál:
Göblyös Péter, vezényel: Katonáné Malmos Edit.
TEMI Fővárosi Művelődési Ház
(Fehérvári út 47.) www.fmhnet.hu, fmh@fmhnet.hu
CSEPP-CSODA MESESZÍNHÁZ: Mesélő Európa (Franciaország)
10 órától kézműves foglalkozás és játék, majd A Tücsök
és a Hangya élőzenés meseelőadás az Esztrád Színház
előadásában. A meseelőadásra a belépőjegy ára: 700
Ft/fő, a többi eseményre a belépés díjtalan.
ÚJ TÁNCHÁZUNK: Magos vonós táncház
Október 11., kedd 20–24 óráig
Jegyár: 700 Ft/fő
A táncházvezetők alkalmanként
egyórás táncoktatást tartanak, 21
órától éjfélig szabad tánc erdélyi
dallamokkal.
Godot filmklub
(Moha Kávéház, Bartók Béla út 11–13.)
Belépő 500 Ft. (Műsorváltozás előfordulhat.)
ÚT AZ ÉLETBE... (Gyerek- és kamaszsorsok a filmvásznon)
Keddenként 18.45 órától
Október 11. Iván gyermekkora (orosz, Andrej Tarkovszkij,
1962, 100’)
Október 18. Mouchette (francia, Robert Bresson, 1967, 120’)
SZEX ÉS ERŐSZAK A MOZIBAN („Botrányfilmek” csak
felnőtteknek) Csütörtökönként 18.45 órától
Október 6. Sweet Movie (szerb–kanadai–francia, Dušan
Makavejev, 1974, 99’)
Október 13. Salo, avagy Sodoma 120 napja (olasz, Pier Paolo
Pasolini, 1975, 117’)

MMKM – Műszaki Tanulmánytár
(Prielle Kornélia u. 10.)
A magyar informatika fél évszázada
Október 6. (csütörtök) 10 és 14 óra
Szakmai tárlatvezetés a számítástechnikai gyűjteményben
Október 6. 13. 20. 27. (csütörtök) 12 óra
Egy restaurátor műhely titkai
Október 11. (kedd) 10 és 14 óra
A mobiltelefon sikertörténete
Október 13. (csütörtök) 10 és 14 óra
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola, Weiner-terem
(Menyecske utca 2.)
„Hódolat André Navarrának” című
emlékkoncertje a nagy francia
gordonkaművész születésének 100.
évfordulóján
Október 13. 16.30 órától
A koncertmaraton első felében az
Országos Friss Antal Gordonkaverseny
indulói, a második és harmadik rész műsorát az
iskola jelenlegi és volt növendékei adják.
Kelenföldi Szent Gellért-templom
(Bartók Béla út 149.)
Október 30. 16 órakor
A Carmine Celebrat Kórus hangversenye a 200 évvel ezelőtt
született Liszt Ferenc egyházi és vallásos kompozícióiból
Közreműködnek: Duba Szilvia, Kiss Edit, Móré Gabriella,
Fodré Lajos, Komáromi Márton, Sárosi Károly, a Rádiókórus
szólistái, Bednarik Anasztázia orgona-, Maros Éva hárfa-,
Soltész Ágnes hegedűművészek
vezényel: Zimányi István
A program ingyenes.

Újbuda 60+ Bűnmegelőzési klub
Időpont: 2011. Október 10. 15 óra
Helyszín: 60+ Programközpont
Szeretettel várunk minden időskorút, aki szeretne többet
tenni biztonságáért, illetve érdekli az időseket érintő rendőrségi és bűnmegelőzési hírek.
SPORTPROGRAMOK
NYÉKI IMRE USZODA ÉS TORNACSARNOK
Továbbra is várja kímélő és vízigimnasztika foglalkozásaira
az érdeklődőket.
Információ: Konrády Ildikó (06/20/925-2673)
REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
Október 11-én 15.30 órakor a 60+ Programközpontban
Rekordkísérlet Sinka Brigittával a 10 ezredik sakkpartner
eléréséhez! Jelentkezőket várunk az október 7-én 14.00 órakor kezdődő sakkszimultán rendezvényünkre.
Információ: 60+ Programközpontban (372-3482)
Brigitta néni a Magyar Rekordok napján már elérte a 9680.
sakkjátszmáját.)

RUBIN IRODAHÁZ
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

Trófea Grill Újbuda
1117 Budapest, Hauszmann A. és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: (06 1) 481 3000

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján

Vallási programok
BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/20/250-9153
OKTÓBER 14. 18.00 Meditáció a moziban – filmklub. Miért
ment Bódhidharma keletre? A vetítés után beszélgetés
a filmről meghívott vendégekkel. OKTÓBER 15. 15.00
Felkészülés a halálra és az életre. A Karúna munkacsoport
képzési programjának nyilvános előadása és gyakorló
foglalkozása: buddhista tanítások a bardo-állapotokról, a
köztes lét jógái (dr. Pressing Lajos).
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/582-2394
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Újbuda, a mi városunk.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886
Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁRNAP
8.00, 9.00, 11.00, 18.00, 21.00
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (Szent Imreház).MINDEN HÓ 1. KEDD 17.00 Szeretetláng imaóra,
utána szentmise. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.30
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és papi
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.00 Szentolvasó ima.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (Szent
Imre-ház).

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)

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

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

Keresztrejtvény
Juhász Gyula: Október c. költeményéből idézünk négy sort.
Vízszintes: 2. Az idézet első sora (E, Z, I). 10. Lantán vegyjele. 12. Rosta. 13.
Kötőszó. 14. A messzeségbe tekint. 16. Huligánbanda. 18. Szarvasfajta. 20. Borókapálinka. 21. Locsolócső. 22. Nóta. 24. Az idézet második sora (S, Ü, E).
26. AÉH. 27. Olimpiai bajnok ökölvívó (György). 28. Angol nyakkendő! 29.
Mutatószó. 30. Igen fontos dolog. 32. Nógrád megyei település. 34. Kettőzve:
édesség. 35. Czuczor Gergely álneve. 36. Tova. 37. Szín. 39. Ego. 40. Panasz.
43. Előadó, röv. 44. Gyermeke. 46. Orosz helyeslés. 47. Londoni olaj! 49. Simon Templar. 50. A Micimackó írója (Alan Alexander). 52. Zsebre vágja. 54.
Hélium vegyjele. 56. Gyapot páratlan betűi. 57. Házat emel. 58. Végtelen zóna!
61. Pályaudvari terem. 62. Szélhárfa. 63. Parlagon hever! 64. Tanúsítvány. 66.
Messze hajít. 68. Iskolai bútor. 70. Állatot ellát. 71. Kettős betű. 72. Csók fele!
Függőleges: 1. Ritmikus sportgimnasztika, röv. 2. … Szent Ferenc, szerzetesrend alapító. 3. Erdélyi városka lakója. 4. Katonai egység. 5. RAR. 6. Televízió, röv. 7. Földben maradt gabonaszár. 8. Vádló. 9. Errefele! 10. Női név. 11.
Juttat. 15. Út, latinul. 17. Nyugtalan. 19. Kabarészerző (Károly). 21. Az idézet
harmadik sora (Ő, Ő, E). 23. Költő (Endre). 25. Összetételekben kővel való
kapcsolatot jelöl. 27. Középen megütni! 31. Az idézet negyedik sora (M, J,
R). 32. Visszaáll! 33. Engel Károly által 1888-ban alapított gyár névbetűi. 36.
Becézett Erika. 38. Fekete István gólyája. 39. Mén betűi keverve. 41. Erre a
helyre. 42. Vászonkötéssel szőtt pamutszövet. 45. Forma. 48. Ezen a helyen.
49. Szétdobáltató. 51. Ellentétes kötőszó. 52. Nepál centruma! 53. Aszik. 55.
Fizikus (György). 57. Vendéglői olvasmány. 59. YOD. 60. Gabonaféle. 61. Patália. 65. Kérdés személyekre. 66. Igekötő. 67. A középfok jele. 69. Római 501.
Beküldendő: vízsz. 2., 24., függ. 21. és 31.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

Kreatív
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Karinthy Színház – Újbuda-totó

A keresztrejtvény nyertese

1. Melyik darab lesz a Karinthy Színház 100. bemutatója?
a) Csurka István: Eredeti helyszín b) Fodor László: A templom
egere c) Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
2. Milyen hangszeren játszik az Eredeti helyszín című
tragikomédia vőlegénye, Babicsek Bernát?
a) Harmonika b) Hárfa c) Hegedű
3. Kinek a filmje alapján rendezte színdarabját Újbuda
díszpolgára, Mészáros Márta a Karinthyban?
a) Michelangelo Antonioni b) Federico Fellini c) Krzysztof Kieslowski
4. A történet szerint melyik színházban játszódik Moldova
György Te furcsa katona! című vígjátéka?
a) Körúti Színház b) Hungária Színház c) Városi Színház
5. A Karinthy Színház melyik darabjában játszik férj és
feleséget az Eredeti helyszín című tragikomédia két
szereplője, Egri Márta és Mertz Tibor?
a) Csodás vagy Júlia! b) Büszkeség és balítélet c) Tudós nők
6. Melyik filmben szerepelt A templom egere című vígjáték
főszereplője, Kovács Patrícia?
a) 9 és ½ randi b) 9 és ½ hét c) 9 milliméter
7. Nóti Károly melyik sikerfilm forgatókönyvét írta, melyből
színdarab is született?
a) Hippolyt, a lakáj b) Halálos tavasz c) Meseautó
8. A Tanár úr, kérem! rossz tanuló Bauere, Nemcsák Károly
melyik színház igazgatója?
a) Katona József Színház b) Soproni Petőfi Színház
c) József Attila Színház
9. Melyik a fiatal közönségnek szóló színházi beavató
előadássorozat legújabb drámája?
a) Aranysárkány b) Tortúra c) Eredeti helyszín
10. Kitől van az idézet: „Ide figyelj, Julcsa!”
a) Örményi Pál színésztől a Te furcsa katonából b) Kőmíves
Kristóftól a Válás Budánból c) Schneider úrtól a Hippolyt,
a lakájból
11. Mi a címe a Karinthy Színház hivatalos blogjának,
ahol mindig a legfrissebb információk és érdekességek
olvashatók a színház életéről?
a) www.karinthyblog.hu b) www.karinthy90.blog.hu
c) www.karinthyszinhaz.blog.hu

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje.
Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 18. A 19. szám megfejtése: „Ebéd után a kertben ültünk úgy egymagunkban, jó
soká…” Nyertese: Kovács Jánosné, Dajka Gábor u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében
(Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

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

Sikerrel startolt a Karinthy
A tavalyihoz hasonlóan, az idei, 30. évad első premierje is nagy
sikerrel rajtolt el a Karinthy színpadán. Csurka István Eredeti
helyszín című tragikomédiája a szocialista hétköznapok világába röpít vissza minket, egy filmforgatás kellős közepébe, ahol
a tehetségtelen, de jó kapcsolati tőkével rendelkező kapitány (a
rendező) képtelen asszisztense nélkül megrendezi filmjét.
Hiába vannak kiváló színészek, csak nem indul el a kamera. Ez
persze nem jellemző a darabra, ami ez első perctől az utolsóig
teljes fordulatszámon pörög, és minden mondatában tartogat valami vidámat, valami elgondolkodtatót a nézők számára. A főbb
szerepekben Egri Márta, Zsurzs Kati, Nárai Erika, Babicsek
Bernát, Lippai László, Mertz Tibor, Sághy Tamás és Balikó Tamás láthatók.
Szerencsére októberre is tartogat meglepetéseket és önfeledt
vidámságot Karinthy Márton, hiszen az ő rendezésében kerül
színpadra október 28-án este 7-kor először Fodor László A templom egere című vígjátéka Kovács Patrícia főszereplésével, hogy
a gazdasági világválság kellős közepén hirdessen harcot a bankok, az elszegényedés és a társadalmi igazságtalanságok ellen.
Gazdasági cselvígjáték? Romantikus szerelmi sokszög? Pszichológiai karriertörténet? Valószínűleg mindez együtt. Legfőképpen
persze szórakoztató és tanulságos komédia a mindenkori gazdasági válság megregulázásáról 1927-ből, vagy 2011-ből. Mindez
nagyszerű helyzetekkel és remek színészekkel (Mihályi Győző,
Schruff Milán, Schnell Ádám, Kertész Péter, Bartsch Kata).

IMPRESSZUM

Főszerkesztő: Tóth Zoltán András
Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259,
e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft.
Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója • Lapterv: Földházi Árpád és
Eperjessy László • Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft. info@mediahero.eu
Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető: Pusztai Ferenc
igazgató • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.

Újbuda, a mi városunk.
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