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Mindenről, ami Önöket érinti a kerületben

Első sportágválasztó Újbudán
Korszakalkotó sporteseményt szerveztek az újbudai Lágymányosi-öbölben. Október elsején sportegyesületek népszerűsítették sportágaikat, amelyekkel festői környezetben ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Sportolni kortól és nemtől függetlenül szinte mindenki szeret.
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. hiánypótló és előremutató
kezdeményezésként Újbudai Sportágválasztó rendezvényt szervezett. Az eseményen közel 40 kerületi sportegyesület 50 sportágából kaphattak ízelítőt az érdeklődők.
– Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tavasszal alakult azzal
a céllal, hogy fellendítse a kerületi lakók sportéletét. Ennek a
kft.-nek ez az első rendezvénye, és a célunk meg is valósult, hiszen rengetegen látogattak ki a programra. Remélem, ezzel hagyományt teremtünk, és a jövőben is hasonlóan szép sikereket
tudhatunk magunkénak – nyilatkozta Kocsis Sándor, az Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A sportnapra Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere is ellátogatott. – Szerintem a rendezvény magáért beszél, igen színvonalas, nagyon jól sikerült, és nemcsak azért, mert szép helyen van
és az idő is kellemes, hanem azért, mert kerületünk mind a 40
egyesülete képviseltette magát. Ez egy folytatásra méltó akció,
hisz a sport rendkívül fontos – mondta a polgármester.
Az egész életet képes pozitívan befolyásolni a sport, véli egy
igazi sportember. – Gyakorlatilag az egész életemet a sporttal és
a sport közelében töltöttem. Személyes véleményem, hogy sport
nélkül nem is lehet élni, a legkisebbeknek pedig nagyon nagy
szükségük van a mozgásra ahhoz, hogy jól tudjanak tanulni. A
gyermekek fejlődése szorosan összefügg a sporttal, így mindenképpen szükségesek az ilyen rendezvények – mondta Horváth
Gábor, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szakmai igazgatója,
aki kétszeres olimpiai bajnokként lényegesnek tartja, hogy a kerületi gyerekek megfelelő sportoktatásban részesüljenek.

Az esemény egyik kiemelkedő programpontja a már hagyományos Ötpróba London EDF-Démász budapesti kerékpárpróba
volt, amely ez alkalommal is számtalan ajándékkal várta az érdeklődőket.
A díjakat Simicskó István országgyűlési képviselő adta át a
nyerteseknek. – Nekem nagyon tetszik, remek kezdeményezés,
szerintem érdemes ebből hagyományt teremteni, hiszen gyermekeink sport- és egészséges életmód választását célozza meg. Tudjuk, hogy a sport nemcsak egyfajta kikapcsolódás, hanem gyermekeink nevelésének fontos eszköze, és egyúttal egy társadalmi
integrációs szerepet is betölt – nyilatkozta Simicskó István.
Az eseményre a szegedi kajak-kenu világbajnokságon sikeresen szereplő világ- és olimpiai bajnokok is ellátogattak, akik a
Spartacus vízitelepen dedikáltak és tartottak élménybeszámolót.
Kozák Danuta és Csipes Tamara örömmel vett részt a rendezvényen, mivel élsportolóként mindkettőjük célja a sport megszerettetése az emberekkel.
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. különös figyelmet fordít a
sajátos nevelésű gyermekek testmozgására is, így az eseményre
meghívást kapott Demeter Judit tollaslabdázó, aki az athéni speciális olimpián lett aranyérmes, példát mutatva ezzel számtalan
sportolónak. A versenyzőt Hoffmann Tamás polgármester egy
értékes tollaslabdaütővel ajándékozta meg.
A színpadon reggeltől estig változatos sportbemutatók, harcművészeti produkciók, verseny-aerobik, táncbemutatók, ingyenes
foglalkozások, hangulatos élő koncert szórakoztatta a kicsiket,
nagyokat egyaránt, az esemény zárásaként pedig az El Buerdo
Fuello és az Üzletembers élő koncertje várta a közönséget.

Újbuda színei
A Tondó Rajziskola és Újbuda Önkormányzata a Kerület Hete rendezvényhez kapcsolódóan második alkalommal hirdeti
meg a Czóbel Béla-rajzversenyt, idén először általános iskolás diákok részére is.
Alsó és felső tagozatosaknak:

Rajzold le a házat, amelyben élsz, vagy az utcát, esetleg az egész kerületet
olyan színesen, ahogy a legszívesebben látnád!
A megadott témára készített képeket a szaktanárnál vagy a Tondó Rajziskolában (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4–6.) kell leadni 2011. október 31-éig.
A rajzverseny kiállítással egybekötött eredményhirdetését és a díjak átadását 2011. november 11-én tartják a Bartók 32 Galériában.
További információ: www.tondorajziskola.hu
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Szívességbank

Új elemmel gazdagszik
a 60+ program
Először éppen húsz esztendeje, 1991-ben hirdette meg az
ENSZ az Idősek Világnapját. Azóta minden év októberének
első napján emlékezünk meg a Föld mintegy hatszázmillió
szépkorú lakosáról.

Magyarországon ma minden ötödik ember időskorúnak számít,
vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. Területi elosztásban
Budapesten, illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek közötti arány pedig igen egyenetlen: az idősek 61%-a nő.
Újbuda számára különösen fontos ez a nap, hiszen az Önkormányzat kiemelten kezeli az idősebb korosztályt. Nekik hozta
létre a 60+ programot, amellyel nemcsak ilyenkor, hanem az év
minden szakában igyekeznek aktív kikapcsolódási lehetőséget
nyújtani számukra.
Kerületünkben idén több rendezvénnyel is tisztelegtek az itt
élő, több mint 40 ezer időskorú előtt. A központi ünnepséget a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében rendezték, ahol Újbuda
szépkorúi együtt ünnepelhették a világnap jubileumát és természetesen önmagukat. Az eseményen Hoffmann Tamás köszöntötte az időseket, egyúttal bejelentette: újabb program indul a 60+
résztvevői számára, Szívességbank címmel. Ez olyan lehetőséget
nyújt az itt élőknek, amely jelentősen megkönnyítheti mindennapjaikat: egymás között tudnak feladatokat cserélni – a villanyszereléstől a bevásárláson át a gyermekfelügyeletig – attól függően, hogy ki mihez ért.
Ünnepeltek a Fraknó utcai Újbudai Idősek Házában is. Az otthon lakói prózával és versekkel készültek, majd a jelenlévők
– köztük Hoffmann Tamás polgármester – megtekintették az
intézmény elmúlt egy évét felelevenítő kisfilmet. Október 3-án
ünnepélyes összejövetelt tartottak a TIT stúdióban, ahol Molnár
László alpolgármester nyitotta meg a 60+ fotókör Újbudai séta
című fotókiállítását.
D. R.
Újbuda segíti a munkakeresőket

Önkormányzati állásiroda nyílik a XI. kerületben
Tisztelt Kerületi Polgárok!
Negyven cég közel ötszáz állást kínált azon az állásbörzén, melyre október 6-án került sor az önkormányzat épületében. Mindez
azonban csupán kezdete annak a folyamatnak, melyet a kerületi
foglalkoztatási gondok enyhítésére indítunk el Újbudán.
A mai helyzetben mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a pályakezdőknek, illetve a munkahelyüket elvesztőknek egyre nehezebb feladatot jelent a gyors és előnyös elhelyezkedés. Akik
mégis találnak állást, sokszor csak Budapest távoli kerületeiben
tudnak dolgozni, vállalva az ingázást, az akár többórás mindennapi utazást is. A munkanélküliség, illetve az ezzel járó kényszermegoldások így nem csupán a munkakeresőket érintik, de

komoly hatást gyakorolnak sok család életszínvonalára is.
Úgy gondolom, az Önkormányzatnak a nehéz gazdasági helyzet ellenére kötelessége segíteni a biztos megélhetés nélkül maradt kerületi lakosokat, családokat. Kiemelt célunk, hogy javítsuk a munkához jutás esélyeit, ugyanakkor az is fontos, hogy az
itt élők lakóhelyükhöz közel helyezkedhessenek el. Ennek érdekében az Önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel
erősíteni fogja a kapcsolatot a kerületben működő cégek, illetve
a kerületben élő munkavállalók között.
Munkatársaimmal egy önkormányzati támogatású munkaerőközvetítő és tanácsadóközpont létrehozásán dolgozunk, amely
várhatóan 2012 januárjában nyithatja meg kapuit. A központ
célja lerövidíteni az utat a kerületben működő munkáltatók és
a munkavállalók között, megkönnyítve, felgyorsítva az álláskeresés és egyben az új munkaerő kiválasztásának folyamatát.
Az állást keresők az irodában szakemberek tanácsait is kérhetik,
akik többek között ingyenesen segítenek az önéletrajzok elkészítésében is.
Meggyőződésem, hogy ezen a téren csak úgy lehet eredményt
elérni, ha a kérdésben érintettek közös erővel, közös érdekek
mentén keresik a megoldást, ezért nagyon számítunk az Újbudán
működő cégek együttműködésére. Az október 6-i állásbörze sikere jól példázza, hogy erre mindkét oldalról van igény.
Tisztelettel:
Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Újbuda, a mi városunk.
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A családnak nincs alternatívája”

Aktualitások

„Jelszó: Család – A mindennapok” címmel tartott előadást Bíró László katolikus püspök Simicskó István országgyűlési képviselő meghívására a Budafoki úti Fidesz-irodában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2010. december 26-ától 2011.
december 30-éig hirdette meg a Család Évét. A tematikus esztendő célja a
család – mint minden közösség alapja – értékeinek felmutatása, intézményének megerősítése. Országszerte
számos rendezvényt, érdekes lelkiségi
bemutatókat, imanapokat tartottak az
egyházközségek a Család Éve jegyében.
Ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódott dr. Simicskó István országgyűlési képviselő, aki azért kérte fel
Bíró Lászlót, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferensét
előadásának megtartására, mert fontosnak tartja itt, Újbudán is a
családok megerősítését. – Az atya gondolatai pedig hozzásegíthetnek bennünket a mai rohanó világunkban észrevenni azt az
értéket, amit a család képvisel – mondta a képviselő.
A püspök atya méltó komolysággal és kellő derűvel tartotta
meg beszédét a családról, középpontba állítva magát a házasságot: lehet egymással élni, egymásért élni, egymásban élni és
egymásban gazdagodni, mindez együtt adja meg igazi értelmét.

Az aradi vértanúk előtt tisztelegtek
Október 6-án a 13 aradi vértanú emléke előtt tisztelegtek Újbuda
vezetői. Az 1848–49-es szabadságharc idején kivégzett Schweidel József tábornok emléktáblája előtt a magyar himnusszal vette kezdetét a koszorúzás. A megemlékezésen Hoffmann Tamás
polgármester is részt vett, a kerületi diákok pedig versekkel és
énekekkel fejezték ki tiszteletüket.

A házasság hétköznapjai a kommunikáción és a konfrontáció kezelésén múlik:
– Régi bölcsesség azt mondja, az angyalok szárnya is összekoccan! Tessék szíves
veszekedni, az egy jó állapot, csak tudni
kell kibékülni! Nem egy borzasztó dolog
az összekoccanás! Csörömpölnek a fazekak is, mert ez a dolguk – fogalmazott a
püspök.
Hangsúlyozta, hogy a család életében
óriási szerepet tölt be a nagyszülő, mert ő
adja tovább a nemzeti és vallási értékeket.
Arra biztatja őket, hogy vegyék ki aktívan
részüket a gyerekek nevelésében, de ne
kritikával élve, hanem a házastársak mentesítésével, hogy minél
több időt fordíthassanak egymásra.
Az előadás végén a jelenlévők is megszólalhattak és elmondhatták élményeiket, tanúságot tehettek életükből vett példával,
megerősítve önmagukban és másokban a hitet, mely megtartja
a házasságokat, egyben tartja a családokat. Megfogalmazódott
az a kérés is, hogy a házigazda, Simicskó István vállalja fel és
képviselje a Parlamentben az erkölcsoktatás fontosságát.
K. E.

80 éves a Katolikus Karitász
A Lágymányosi Ökumenikus Központban tartott rendezvényen
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek köszöntőjében elmondta, a Karitász akkor jött létre nyolcvan évvel
ezelőtt, amikor a nagy gazdasági világválság végigsöpört Magyarországon, így a legnagyobb szükség hívta életre az országos
szervezetet.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc 2011. évi megemlékezéseire
2011. október 21. (péntek):
10.00
Megemlékezés a Szent Imre Kórház udvarán az orvosok és ápolónők tiszteletére állított emléktáblánál.
(XI., Tétényi út 12–16.).
Beszédet mond: Prof. Dr. Kiss István profilvezető főorvos, a Tudományos Tanács
elnöke, valamint Csernus László önkormányzati képviselő, a Kulturális Bizottság
elnöke.
13.15
Megemlékezés a Lágymányosi Bárdos
Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és
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Gimnáziumban polgármesteri köszöntővel.
(XI., Baranyai u. 16–18.).

(XI., Budafoki út 4.). Beszédet mond:
Dr. Horti István jegyző.

12.00
Koszorúzás az Október huszonharmadika utcai emléktáblánál.
(XI., Október huszonharmadika–Kőrösy
József utca sarok).

11.00
Megemlékezés az ’56-os harcokról
Schwéger Tamás emléktáblájánál.
(XI., Bartók Béla út 76.).
Beszédet mond: Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő.

2011. október 23. (vasárnap):
10.00
Tiszteletadás a forradalomért életüket
áldozó egyetemi ifjak emlékére elhelyezett emléktáblánál.

19.00
W. A. Mozart: Requiem – az 1956-os
forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére a Ciszterci Szent Imretemplomban.
(XI., Villányi út 25.).

Újbuda, a mi városunk.

Egyre több helyen tekerhetünk biztonságban

Kerékpárút épül a Bogdánfy utcában
A főváros a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) irányításával megkezdte a kerékpársávok kialakítását a Bogdánfy utcában. Ez a 911 méteres útszakasz biztosítja majd Dél-Buda
kapcsolatát a Móricz Zsigmond körtérrel, illetve Pest felé.
Idén egymilliárd forintot költenek el bicikliutakra, jövőre pedig elindul a közbringa rendszer kiépítése.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából Budapesten mintegy
16,8 kilométer hosszú szakaszon valósulnak meg kerékpározást
elősegítő beruházások 2011-ben, így többek között Csepelen,
Rákoskeresztúron és Óbudán is zajlanak az útépítések – jelentette be Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója, aki szerint idén több
forrás jut kerékpárút-fejlesztésre, mint eddig valaha Budapesten.
A Bogdánfy úton a legmodernebb szemlélet szerint kétoldali,
irányhelyes bicikliút épül, melynek során az egész útburkolatot
kicserélik. Az uniós támogatással 98 millió forintból megvalósuló bicikliút négy meglévő kerékpárutat köt össze: a Karinthy
Frigyes úti, a Hamzsabégi úti és a Dombóvári úti kerékpárutakat,
valamint az Infoparkban vezetett nyomvonalat, amely szintén a
Duna-parti Eurovelo nyomvonalhoz kapcsolódik. A kivitelezés
szeptemberben kezdődött meg, és várhatóan novemberig tart.
Ezen időszak alatt a területen forgalomkorlátozásokra, sávelterelésekre, továbbá éjszakai-hétvégi munkavégzésre is számítani
kell.
A Magyar Kerékpáros Klub is nagy lelkesedéssel üdvözölte a
megindult munkálatokat, elnökük, László János szerint ebből is

érzékelhető, hogy a BKK törekszik a kerékpározás közlekedésbe történő integrációjára. Jelenleg 37 szakaszon zajlik útfelújítás
Budapesten, ezek mindegyikén kerékpáros infrastruktúra is épül.
A főváros közlekedésfejlesztési koncepciója azonban jövőre is
tartogat meglepetéseket, hiszen az új évtől elindul a BUBI névre
keresztelt közbringa rendszer kidolgozása.
A belvárosi közösségi kerékpározás megteremtése érdekében
2013-ra 74 dokkoló állomáson ezer bringát terveznek elhelyezni,
melyekkel bárki, akinek nincs kétkerekűje vagy messziről jár be
dolgozni, díjmentesen kerékpározhat, majd úti célja végén a kijelölt helyen adhatja le a járművet. A külföldön már jól működő
rendszer Vitézy szerint hatalmas terhet vehet le a túlzsúfolt városi közlekedés válláról.
T. D.

Jobb velünk a világ!
Volt már Jobb velünk a világ! bulin? Ha még nem, érdemes elmenni! Igazi zenei csemegének
ígérkezik az idei Jobb velünk a világ! jótékonysági koncert 2011. november 13-án a Budapest
Sportarénában: különleges felállások, csak most hallható dalok, valamint ép és sérült emberek
közös örömzenéje a színpadon.
A lenti kérdéssor első 25 helyes válaszadójának 25x2 darab jegyet osztunk ki a koncertre és az azt
megelőző vásárra. A válaszokat október 27-éig kérjük beküldeni postai úton a Média 11 szerkesztőségébe a 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13–15. szám alá. A megfejtés alján ne felejtsék el
feltüntetni a nevüket és címüket. A borítékra írják rá, Jobb velünk a világ!
1. Mi a Jobb velünk a világ! rendezvény fő üzenete?

a) Egy mindenkiért, mindenki egyért!
b) Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen, csak
nyitott szívvel kell fordulni a világ és mások felé.
2. Kik lesznek az idei fellépők?

a) Csík, Hobo, Ismerős Arcok, Rúzsa Magdi.
b) Hobo, Ismerős Arcok, Misztrál, Krizbai Teca.
3. Hány album van eddig a Jobb velünk a világ! weboldal fotógalériájában, ami a 2011-es koncerthez kapcsolódik?

a) 2
b) 5

4. Hányadik éve szervezi meg a Nem Adom Fel Alapítvány a
Jobb velünk a világ! rendezvényt?

a) 4
b) 3

5. Ki a Nem Adom fel Alapítvány szóvivője?

a) Zakál Zoltán.
b) Papp Szabolcs.
6. Mi épül a jótékonysági esemény bevételéből?

a) Lakóotthon, amely hazánk első passzívház közintézménye.
b) Sportpálya.
7. Mi az a passzívház?

a) Energiatakarékos épületekre alkalmazott német minősítési
rendszer.
b) Nem lehet benne futballozni.
8. Van-e a Jobb velünk a világ! rendezvénynek Facebook
oldala?

a) Nem
b) Igen
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kedvezménnyel
k
d
é
vásárolhatja meg
10 és 20 alkalmas
bérleteinket.

S
Szeretettel
várjuk
2
2011. október 28-án
1
14:00 és 21:00 óra között
a Rubin Wellness & Fitness
n
nyílt napjára, ahol a fenti idôpontban
minden szolgáltatásunkat
díjmentesen veheti igénybe.
Rubin Hotel: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

www.hotelrubin.com

Önnél nem fogható az Újbuda TV?
Azért, hogy a kerület híreiről, érdekességeiről
Ön se maradjon le, kattintson
a www.ujbudamedia.hu oldalra!
Az Újbuda TV minden műsora megtekinthető
weboldalunkon!

www.ujbudamedia.hu
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Vitéz Prutkay Péter „dobozai”
A Budai Klub-Galériában nagy érdeklődés fogadta Vitéz Prutkay Péter Munkácsy-díjas képzőművész nagyszabású dobozplasztikai és -dombormű-kollekcióját, melyek megalkotására a 2006. október 23-i események ösztönözték.
– Végigszemlélve a „dobozokat”, a mindannyiunk otthonában megtalálható
vitrint juttatja eszembe, ahova valamilyen meghatározott koncepció alapján sorakoztatjuk fel féltett kincseinket – mondta Simicskó István a kiállítás-megnyitó
díszvendége.
Novotny Tihamér művészeti író kiemelte, hogy Prutkay Péter dobozaival átvezet bennünket történelmünkön 1848–49-től az
elkultúrálatlanodott máig igen komoly kritikát fogalmazva meg a jelen korral szemben. Az est fényét Oravecz György zongoraművész előadása emelte. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Budai Klub-Galériában.
K. E.

A Magyar Festészet Napja
A Magyar Festészet Napja, amely éppen tíz évvel ezelőtt
indult útjára Újbudáról, idén is számos különlegességgel
szolgált. Az eseménysorozat ezúttal a határainkon túli művészeti élet bemutatására is vállalkozott, ennek szellemében
pedig erdélyi-partiumi, kárpátaljai, vajdasági, horvátországi,
muravidéki és burgenlandi magyar művészek válogatott
munkáit is a hazai közönség elé tárták a különböző budapesti és vidéki kiállításokon.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Újbuda Önkormányzata ingyenesen biztosítja a papír-, fém- és műanyag hulladék
gyűjtésére szolgáló tárolóedényeket a társasházak részére. A szelektíven gyűjtött
hulladékot az FKF Zrt. hetente térítésmentesen szállítja el. A szelektív gyűjtéssel jelentős
mértékben csökkenthető a hagyományos kommunális hulladék elszállítására költött
összeg!
Jelentkezni lehet a 372-46-84-es telefonszámon.
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Az esemény talán leglátványosabb és legtöbb érdeklődőt vonzó
programját a Gellért Szálló Forrás termében rendezték. A rendezvény történetében első alkalommal – hagyományteremtő
szándékkal – indult az a nyilvános szimpózium, amely idén a
„Van-e a magyar festészetnek nemzeti karaktere?” címet viselte. A kérdést tíz külföldi és hazai művészettörténész járta körbe,
majd a találkozó végén Tőkés László református püspök, az Európai Parlament alelnöke mondott köszöntőbeszédet. Az alelnök,
aki idén a Festészet Napja fővédnöki szerepét vállalta magára,
úgy fogalmazott, nagy örömmel látja, hogy nem csak a költészetet ünnepeljük meg minden évben. Hozzátette, kisebbségi magyarként mindig is fontosnak tartotta, hogy óvjuk, éltessük és
továbbadjuk művészeti kincseinket.
Valamivel később a Kelenhegyi Művészházba utaztak át az
ünneplők, ahol Hoffmann Tamás polgármester avatta fel Kokas
Ignác festőművész emléktábláját. Rippl-Rónai József és Czóbel
Béla mellett a művészetében örökké harmóniát kereső Kokas Ignác is ebben a házban élt és alkotott, így mostantól az ő neve is
díszíti a gyönyörű gellérthegyi ház belső auláját. A résztvevők
a koszorúzás után a festő második emeleti műtermét is meglátogatták, ahol a 2009-ben elhunyt művész özvegye fogadta az
érkezőket.
Ezután az esemény résztvevői a Weiner Leó Zeneiskola
dobegyüttesének kíséretében átvonultak az Újbuda Kulturális
Városközpontjának szánt Bartók Béla útra, ahol a Gellért tér és
a körtér között nyitották meg a hatalmas nyomtatott képekből
összeállított utcatárlatot. Az utazó közönség a Moha Galériában
tartott pihenőt, ahol egy újabb kortárs tárlatot nyitottak meg fiatal
művészek munkáiból.
A Gárdonyi téren álló műemléki értékű ház legfelső emeletén
élt hosszú évekig Csontváry Kosztka Tivadar, akinek bár életében kevés elismerésben volt része, karakteres és összetéveszthetetlen művészetének hatása a mai napig érzékelhető. A kerület
polgármestere a libanoni nagykövet társaságában a századforduló egyik legnagyszerűbb alkotójának emlékére cédrusfát ültetett
el a téren. – Reméljük, hogy a Csontváry festészetében a magányosságot, ugyanakkor méltóságot szimbolizáló cédrus megfelelő táptalajra lel, és sokáig emlékeztet bennünket a nagy festőre
– jelentette ki Hoffmann Tamás.
Az Újbuda Galériában a kerület testvérvárosából, Marosvásárhelyről érkező művészek állították ki munkáikat, melyeket a
hivatal dolgozói még hosszú ideig csodálhatnak az első emeleti
átjáróban.
T. D.

FELHÍVÁS
Az FKF Zrt. 2011. június 9-étől a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém- és
műanyag hulladékokat együtt gyűjti, így a sárga és szürke színű konténerekbe mindkét
hulladékfajtát el lehet helyezni. A konténerek környékét Újbuda Közterület-felügyelete
fokozottan ellenőrzi, a gyűjtőszigetek szennyezői szabálysértést követnek el!

Fővárosi hírek
Új buszsávot adtak át a Régi Budaörsi úton a virágpiac és a
Gazdagréti út között, amely révén javulnak a közösségi közlekedés feltételei, gyorsabbá és megbízhatóbbá válik az itt közlekedő autóbuszok forgalma. A fejlesztés előnyeit nemcsak az erre
közlekedő 40-es, 240-es és 240E jelzésű autóbuszokat naponta igénybe vevő 19 ezer utas érzékeli majd, hanem a személyautóval közlekedők is, hiszen az nem a korábbi sávok számának csökkentésével, hanem
az út szélesítésével épült
meg. A projektben ös�szesen 1,4 kilométer új
buszsáv létesült és több
csomópont
forgalmi
rendje is megváltozott:
a Kőérberki csomópontban a Kőérberki
útról balra a Budaörsi
útra történő kanyarodás
lehetősége megszűnt.
Ugyanitt a meglévő kerékpáros átvezetés mellett új gyalogátkelőhely
létesült, illetve a Poprádi
út buszmegállónál lévő
védőszigetek elbontásra kerültek. A
Gazdagréti úti csomópont forgalmi rendje is módosult: az autósok Budaörs felől immár két sávon tudnak balra kanyarodni
Gazdagrét felé. A szabálytalan sofőrök kiszűrése érdekében kamerarendszert is kiépítettek: 2 helyen 1-1 kamerapár figyeli a
buszsáv forgalmát, az azt jogosulatlanul használó autósok ellen
így automatikusan eljárást kezdeményeznek. A Régi Budaörsi
úti 790 méter buszsávon túl 250 méter buszsáv került kijelölésre
lefelé a Gazdagréti úton a Rétköz utca és a Budaörsi út között, a
Gazdagrétről a városközpont irányába közlekedő 139-es, 153-as
és 239-es autóbusz-viszonylatok részére. Mindezeken felül 350

méter buszsávot jelöltek ki a Lapu utcán a Gazdagréti csomópont
és az M1/M7 autópálya bevezető szakasza közt.
A fővárosi fejlesztések kockázatait, a források szűkülését, a pppkonstrukciók előnytelenségét, a belső kontroll működésének hiányosságait, továbbá a közútfenntartással kapcsolatos szerződések
célszerűtlen elszámolási gyakorlatát állapította meg az Állami
Számvevőszék (ÁSZ) a főváros 2007–2010 közötti gazdálkodását vizsgáló, most elkészült jelentésében. A ppp-konstrukcióban
épülő Közraktárak (CET) ügyében az ÁSZ feljelentés is tett, a
nyomozás elindult. A jelentés megállapításai messzemenőkig
összecsengenek az előző városvezetés hagyatékáról szóló Fehér
Könyv megállapításaival – jelentette ki Tarlós István főpolgármester. A Demszky-éra utolsó ciklusában az eredeti költségvetés és a tényleges teljesülés gyakran köszönő viszonyban sem
volt egymással, a bevételeket túl-, a kiadásokat alultervezték,
és mindezt folyamatos hitelfelvétellel próbálták orvosolni. Ez
a tendencia a főváros eladósodásához, a fejlesztési lehetőségek
beszűküléséhez vezetett.
Rendkívül hathatós lépéseket vár a főváros a kormánytól a BKV
megsegítésére, a közlekedési vállalat támogatás nélkül jövő
nyárig bírja a nyomást – fogalmazott sajtótájékoztatóján Tarlós István. A főpolgármester hozzátette, már a kampányban is
elmondták: a BKV az egyetlen olyan ügy, amelyet a főváros önerőből nem tud megoldani. Tarlós István Orbán Viktor miniszterelnökkel tervezett tárgyalásán az önkormányzati törvény és
a budapesti fejlesztések mellett a BKV helyzete is téma lesz. A
főpolgármester emlékeztetett arra, hogy – 15 év gyakorlatával
szakítva – először nem emelték a közösségi közlekedési tarifákat, és először fordult elő, hogy a BKV nem veszteségesen gazdálkodott, jegyárbevételei nőttek. Az új városvezetés megoldotta
az Alstom-ügy problémáját is.

Újbudai körkép
A Magyar Kerékpáros Klub dél-budai szervezete október 13án reggelizni hívta az éhes bringásokat a Szent Gellért térre. A
kerékpáros klub 700 darab péksütivel készült, amelyeket a Bartók Béla úti Szatyor bár és a KLM Holland Királyi Légitársaság
szponzorált. A frissen sütött kakaós csigákkal, sajtos pogácsákkal és tökmagos kockákkal több százan laktak jól a köztéri reggelin. Az előkészületek idején bringával szállították a helyszínre
a péksüteményeket, valamint az ezer darab 2 dl-es narancslevet.
A Gazdagréti Református Gyülekezet 2004-ben költözhetett be
újonnan épült templomába. Mára azonban olyannyira megerősödött a gyülekezet élete, hogy újabb közösségi terek kialakítása
vált szükségessé. A 2008-ban még csak gondolatban létező bővítés 2011 júniusában vált valóssággá. Novemberre elkészül ugyan
az épület szerkezete, a teljes befejezéshez azonban további pénzforrások szükségesek.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő kezdeményezésére őszi
jótékonysági akció kezdődött. Különböző gyógynövények megvásárlásával az arlói Szent Ferenc Kisnővérei szerzetes közösséget támogathatjuk, amely Arlón a halmozottan hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett családokat, gyermekeket segíti. Arló
Ózdtól 3 kilométerre található, és ezen térséget különösen sújtja
a munkanélküliség, a szegénység és főleg a gyermekszegénység
ellen küzdenek nap mint nap. A rászorulóknak szervezett adománygyűjtéshez bárki csatlakozhat, az adományokat a Fidesz–
KDNP Karinthy Frigyes út 9. szám alatt lévő irodájában várják a
nővérek. Az Ádám Jenő Általános Iskola is csatlakozott az adománygyűjtéshez. A tanulók játékokkal, ruhákkal, tankönyvekkel
segítették a szegény gyermekeket.

Újbuda, a mi városunk.
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Közéleti fórum

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

A lehető legtöbbet akarjuk elérni a parkolóház ügyében
A Gazdasági Bizottság ülésén egy előterjesztés módosította volna a
Nagyszeben téri parkolóház beruházójával kötött szerződést, végül
kérésemnek megfelelően egyelőre elnapolták az anyag tárgyalását.
A terület egyéni képviselőjeként több mint egy éve küzdök azért,
hogy vizsgáljuk felül a Molnár Gyula és a szocialisták által jóváhagyott, megkötött szerződéseket, és próbáljuk megakadályozni a
tervezett betonborzadvány megépítését. Sajnos a szocialisták nem most
kezdték a szakmát, ezért több ügyvéddel, szakértővel megvizsgáltatva
sem találtunk olyan fogást, amivel törvényes úton leállítható lenne az
építkezés. Jelen állás szerint akár holnap kivonulhatnának a markológépek, és elkezdhetnék az ötszintes betontömb megépítését, hiszen érvényes
építési engedély van a kezükben.
Ehhez képest polgármester úr tárgyalásainak köszönhetően, úgy tűnik,
sikerül jelentős kedvezményeket kicsikarni. A beruházó áttervezteti az
épületet, hogy esztétikusabb legyen, továbbá egy szintet elhagy belőle, a
tetejére pedig zöld tetőt tesz. Cserébe annyit kér, hogy kerüljön a tulajdonába a terület, ezért 20,5 millió forintot fizet az Önkormányzatnak. Ellenkező esetben továbbra is havi 90 ezer (!) forint bérleti díjat fizetne a területért, ahogyan erről az előző ciklusban megállapodtak vele. Ez önmagában
is felháborító, hisz manapság egy lakást sem lehet ennyi pénzért bérelni.

Jómagam és a Fidesz-frakció fontosnak tartjuk, hogy a befolyt 20,5
millió forintot Gazdagréten költsük el a következő évben a lakók
igényeinek megfelelően, továbbá rendszeresen tartsunk lakossági
fórumot, ahol tájékoztatást kapnak a lakók mind a beruházótól,
mind az Önkormányzattól.
Király Nóra,
Gazdagrét önkormányzati képviselője

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Fidesz–KDNP 1956-os
megemlékezésére!
Gyülekező október 22-én 17 órától a Budafoki út 9–11. szám
alatt található Fidesz-irodában. Innen fél hatkor fáklyás
felvonulás a Móricz Zsigmond körtéren található Szent
Imre-szoborhoz, ahol 18 órától ünnepi megemlékezés az
1956-os forradalomról.

Telt házas IKSZ-filmklub
A KDNP ifjúsági társszervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) ebben az évben nagysikerű filmklubsorozatot indított. Ősszel magyar
alkotók filmjei vannak terítéken.
Szeptember 7-én a Bűn és
büntetlenség című dokumentumfilmet nézte meg közel
félszáz érdeklődő az Uránia
Nemzeti Filmszínházban. A
film „főhőse” Biszku Béla, az
1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő
megtorlások egyik irányítója. Biszku 1989 óta visszavonultan él. Soha
senkinek sem nyilatkozott korábbi tetteiről, a film alkotóinak egy csellel
mégis sikerült őt megszólaltatni. A vetítés után a szervezők kerekasztal-

beszélgetésre invitálták a film két alkotóját, Skrabski Fruzsinát és Novák
Tamást, akik készséggel válaszoltak a feléjük záporozó kérdésekre.
A következő filmklubra szeptember 20-án, a KDNP XI. kerületi irodájában került sor, ahol ismét egy frenetikus alkotást, a Puskás Hungaryt
tekintették meg az irodát zsúfolásig megtöltő érdeklődők. A jó hangulatot
az is fokozta, hogy az egyik résztvevő a vetítés után bemutatta igazán
különleges Puskás-relikviáit. Az IKSZ újbudai szervezete minden érdeklődőt szeretettel vár a soron következő programjaira, amelyekről bővebb
információ a Facebook közösségi portálon található.
KDNP-frakció

Politikai programok
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439, 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüggyel, 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.
Október 23-án az 1956-os forradalom 55. évfordulóján az Állami Ünnepség előtt két órával találkozunk a Fidesz Budafoki úti irodájában, ahol
megemlékezik dr. Hoffmann Tamás polgármester. Az 1956-os fotókiállítás megtekintése után részvétel az állami rendezvényen.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
15-ös sz. országgyűlési választókerület (ogy. vk.) irodája: Bartók Béla út
19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva tartás: csütörtökön
16–18 óráig.
16-os sz. ogy. vk. irodája: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 10–17.
17-es sz. ogy. vk. irodája: Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva tartás:
hétfőn és csütörtökön 16–19 óráig
Állandó program (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
Október 27-én, csütörtökön 18 órától dr. Rubovszky György az országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke tart előadást a parlament
mentelmi ügyekben folytatott gyakorlatáról, aktuális ügyekről.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP irodájában, a Karinthy

Frigyes út 9. szám alatt. A Szentimrevárosi Kertbarát Kör következő találkozója november 7-én 18 órától lesz.
A KDNP-iroda hétköznaponként 14–18 óráig tart nyitva.
LMP-HÍREK
Október 17. és 29. között minden hétköznap délután aláírást gyűjtünk a
Móricz Zsigmond körtéren az LMP petíciójához, mely a következő kéréseket tartalmazza: a kormány vonja vissza az egykulcsos adót, a munka törvénykönyvének tervezetét, állítsa le Paks bővítését, ne vonjon el
több pénzt az oktatástól, valamint olyan devizahiteles megoldást találjon,
amely igazságos.
Október 21-én 19 órakor ökofilmklub az A38 hajón: Bennfentesek (Inside
Job) című, a hazai mozik által nem játszott film, melynek kapcsán közgazdászokkal beszélgetünk a gazdasági paradigmaváltás szükségéről.
Blogoldalunk: http://delbudamaskepp.blog.hu,
honlapunk: 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-t a bp1122@
lehetmas.hu címre!
JOBBIK PROGRAMJAI
Újbudai Nemzeti Estek előadássorozat
Október 19-én 18 órai kezdettel: Murányi Levente országgyűlési képviselő visszaemlékezése az ’56-os forradalom és szabadságharc eseményeire,
annak 55. évfordulója alkalmából.
Minden szerdán 17 órától kötetlen eszmecsere 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.

A gazdagréti parkolóház sorsa
A Gazdasági Bizottság október 4-i ülésére sürgősséggel (tehát helyben
kiosztva) került be az a napirend, ahol a Nagyszeben téri parkolóház
ügyében a bizottság döntését kérte a helyi vezetés. A terület egyéni képviselője (Király Nóra) nem volt jelen. Láthatóan a Fidesz nem kíván a
nyilvánosság előtt foglalkozni a kellemetlenebb közügyekkel. Ez politikai öngyilkosság, mert így a kéz kezet mos gyanújába keverednek az
olyan témák kapcsán, amelyekben eddig csak a korábbi vezetés hibái
voltak egyértelműek.
Az előzményekről bővebben a blogunkon. Itt röviden: engedve az értelmetlen parkolóház elleni lakossági tiltakozásoknak az Önkormányzat
tárgyalásokat kezdeményezett a szerződéssel bebetonozott vállalkozóval. A tárgyalások eredménye lett a keddi előterjesztés, mely szerint
újabb 20,5 millió forintért a beruházó megvenné a területet, cserébe egy
szinttel kevesebbet építene, s a zöldre váltott tetőn egy játszótér is helyet
kapna. Egy parkolóház tetején egy játszótér körülbelül annyira árulkodik féltő gondoskodásról, mintha egy autópálya közepére helyeznénk
azt. A vállalkozó ajánlatából süt, hogy politikailag jól hangzó klisékkel

próbál még a földhasználati jognál is erősebbet: tulajdonjogot szerezni a volt iskola területére.
A fideszes vezetés láthatóan partner ebben: szabadulni akar a problémás örökségtől. Mi ezzel a baj? Az, hogy a normálisan működő váro-sokban az önkormányzat a helyi közösség, lakosság
közös kormányzata és érdekképviseleti szerve. Ha a helyiek nem akarnak valamit, azt legfeljebb egy nagyobb közös (kerületi vagy budapesti
szintű) érdek miatt szabad felülírni, ekkor is ügyelve a partneri viszony
fenntartására a lakossággal. A parkolóház senkinek sem kell, de a vállalkozó ott van, és jelen állás szerint csak a vételár többszöröséért lehetne
megszabadulni tőle. A Fidesz inkább befekszik. Az LMP addig tárgyalna, amíg nem találna megfelelő kompenzációs megoldást/munkát (pl:
közösségi ház építése, iskolaszigetelés) a kerület bármely részén.
Gajárszki Áron
képviselő
delbudamaskepp.blog.hu

Újabb bevásárlóközpontot, parkolóházat
Gazdagrétre? Szükségünk van erre?
A gazdagréti lakótelep aljában lévő üres telekre Aldi bevásárlóközpontot építenek. Szemben az Eleven Centerrel, amelyben van Kaiser’s élelmiszer-áruház, parkolóház, körülbelül 50 méterre van a Spar, attól nem
messze a Penny Market. A lakótelep felső végében is van élelmiszeráruház. Látható, hogy semmi szükség nincs a már meglévő vásárlási
lehetőségek bővítésére.
Egy évvel ezelőtt az önkormányzati választás idején a környék lakói
aláírást gyűjtöttek azért, hogy a telek ne legyen beépítve, azt szerették
volna, hogy megmaradjon parkosított övezetnek. De valahol valakik
úgy döntöttek, hogy ők jobban tudják azt, hogy az itt élő embereknek
mire van szükségük, egy újabb bevásárlóközpontra. Pénz beszél, környezet szenved?
A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén helyben kiosztott(!) előterjesztés alapján tárgyalta volna a Nagyszeben téri parkolóház ügyét. Az
Önkormányzat így szeretne meghozni olyan döntéseket, amelyek az
ott lakók életét jelentősen befolyásolják. A Jobbik képviselője, Kerék-

gyártó Krisztina a tárgyalás elnapolását kérte, amelyet a
bizottság végül jóváhagyott. A vállalkozó új ajánlatot tett,
mely szerint alacsonyabb objektumot épít, amelynek a tetején játszóteret
létesítene. Vajon hány szülő vinné egy nyitott parkolóház tetején lévő
játszótérre kipufogógázt szívni csemetéjét? Cserébe pedig azt kéri, hogy
a telek azonnal kerüljön a tulajdonába, az általa megajánlott áron, persze
a forgalmi érték töredékéért…
Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek lakókörnyezetünkről és a
korábbi aláírásgyűjtés eredményét semmibe vegyék!
A Jobbik egy helyi civil szerveződéssel együtt a parkolóház ügyével
kapcsolatban lakossági fórumot tart, melynek eredményéről a következő lapszámban tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Az új önkormányzati tárgyalás október 18-án 16 órakor lesz a Bocskai
út 39–41. alatt a 114-es teremben, ahová minden érdeklődőt várunk!
Jobbik-frakció

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
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő

Minden páros héten kedden 14–16 óra között.
Cím: Bocskai út 39–41., félemelet 26. szoba.
Tel.: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
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
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.
Második péntekén 17–18 óráig.
Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. utca 4.
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 15 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: kerekgyarto.
krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés: 06/20/260-1100,
www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó szerdája 18–20 óráig.
(Budafoki úti Fidesz-iroda)
ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig, Karinthy F. út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai u. 5. III. 304.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfő 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17 órakor.
Villányi út 20/A.
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.,
tel.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap harmadik hétfő 17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő
November 8. 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
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., szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45.).
06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
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
Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

Mi leszek, ha nagy leszek?

A BMK a pályaorientációban
segíti a diákokat
A Budapesti Művelődési Központ (BMK) a lakótelepieket környezettudatossá
nevelő Zöld Tömb programja mellett elindította iskolai nevelő projektjét is. A
Kultúr-Tan-Ösvény program arra vállalkozik, hogy a kerület négy partneriskolájában olyan területeken tartson tréningeket a fiataloknak, amelyek már
nem férnek bele az iskolai tantervbe, ugyanakkor égetően fontosak a gyerekek pályaválasztása szempontjából.

Ennek szellemében a BMK iskolai kurzusai között helyet kapott
a pályaorientáció, a környezettudatos életmódra nevelés, óvodásoknak a mozgásos fejlesztés, a médiaórák és az író-olvasó
találkozók.
Csák Orsolya projektmenedzser tájékoztatása szerint a legnagyobb érdeklődés a pályaválasztás iránt mutatkozik, hisz ebben
a korban már minden középiskolás a jövőjén töri a fejét. A szakember azt is elmondta, a fiatalabbak közt még mindig gyakori
az álomfoglalkozás, de a gimnazisták elképzelései már többnyire
közelítenek a valósághoz. Sokat elárul a gyerekek tapasztalatairól és világképéről, hogy a felsős általános iskolások körében a
pénz a legfőbb motiváció.

A projektmenedzser azt mondja, az egyik leglényegesebb feladatuk, hogy a fiatalokat felkészítsék arra, hogy életük során számos
esetben fognak kényszerülni pálya-, illetve munkahely-változtatásra.
– Ez nagy nyomást jelent számukra, így különösen komoly
jelentősége van annak, hogy saját képességeiket, készségeiket
felismerve jól válasszanak, és a későbbiekben is jól alkalmazkodjanak a munkaerőpiachoz. A Kultúr-Tan-Ösvény programjai
nem szorítkoznak csupán az iskolai foglalkozásokra, a gyerekek
terepgyakorlaton vesznek részt, így gyárlátogatásokra és környezetvédelmi kirándulásokra is elviszik őket.
p.k.

Elindult az Ifjúsági Közéleti Akadémia Újbudán
Király Nóra ifjúsági tanácsnok még nyáron hirdette meg
a pályázatot olyan fiatalok számára, akik közelebbről is
szeretnék megismerni az Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal működését. A pályázat nyertesei október 5-én egy
kötetlen, ismerkedős estével kezdték meg a gyakornoki
programot.

Táncvilágbajnokok születtek
Az akrobatikus rock & roll az egyik leggyorsabb és leglátványosabb műfaj a sporttáncban, talán ezért is válik rabjává
sok fiatal. A 14 éves Nagy Dorottya és Ilcsik Márk nyolcéves
kora óta táncol együtt, és sorra nyerik a hazai versenyeket.
Nemrég még a szófiai világbajnokság serdülő trófeáját is elhódították, amellyel jelenleg ők korosztályuk legjobbjai.

A gazdagréti Törökugrató iskola a sportág egyik fellegvárának
számít, hiszen a Musztáng Táncegyesület már nem egy világbajnokot nevelt ki. A Törökugratóba járó Márk és a kerületben
élő Dorottya mellett a Musztáng növendékei közé tartozik Király Ádám és Novák Dorottya is, akik ugyan másodikok lettek
a bulgáriai világbajnokságon, de – és ez nem kis teljesítmény
– jelenleg párosuk vezeti az akrobatikus rock & roll világranglistáját. Mellettük Bánhidi Dániel és Révész Panni, kétszeres junior
világkupagyőztes páros is erősíti a csapatot.
A legutóbbi serdülő világkupát elhódító Márk elsőben kezdte,
Dorka már óvodában is ropta a táncot, azt pedig, hogy ketten
együtt robbanóelegyet alkotnak, a tánciskola vezetője, Lengyel
Veronika fedezte fel egy edzésen. – Már egy hónap után lehetett
látni, hogy még sokra viszik a pályán, de azt én sem gondoltam,
hogy már children kategóriában magyar bajnokok lesznek – emlékszik vissza a kezdetekre az edző.
A két fiatal teljesítménye azért is méltó az elismerésre, mert a
világversenyek első öt helyét már négy éve ugyanazok a párok
nyerik, így Márkék most hosszú uralkodás után taszították le a
trónról az eddigi legjobbakat. Arról pedig, hogyan bírják egymást elviselni ilyen régóta, Márk egy példával válaszol. – Egyszer 16 órát utaztunk együtt egy belga versenyre egy nagyon pici
autóban. Azóta ez nem kérdés. A legjobb barátok vagyunk, nagyon szeretjük egymást.				
T. D.

Elkezdődött az Ifjúsági Közéleti Akadémia (IKA), melynek hat
nyertese október 10-én ellátogatott a Parlament plenáris ülésére,
és Kupper András országgyűlési képviselő vezetésével betekintést nyert az Országgyűlés működésébe. Október 12-én dr. Horti
István, Újbuda jegyzője tartott előadást a fiataloknak a hivatal
működéséről, majd egy tartalmas idegenvezetés következett az
intézmény igazgatóságain, osztályain.
Az összesen nyolc héten át tartó időszak alatt a hat egyetemista
részt fog venni az Önkormányzat bizottsági ülésein és a képviselő-testületi ülésen is. Két hetet tölthetnek el az általuk választott
önkormányzati osztályon, és közreműködhetnek majd a kerület
által szervezett termelői piacok és kulturális rendezvények szervezésében, hogy elméleti tanulmányaikat hasznos gyakorlati tudással is kiegészítsék.
Király Nóra, a program kitalálója és szervezője bízik benne,
hogy ezzel a kezdeményezéssel egy sorozat veszi kezdetét,
amellyel minél több fiatallal lehet megismertetni és megszerettetni a közéletet.
K.N.

Támogatás a nehézségekkel
küzdő gyermekeknek
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) rendelete alapján
11 újbudai iskola kapott közel kétmillió forintnyi támogatást a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésére-oktatására.
A legtöbbet a Domokos Pál Péter Általános Iskola (524 800 Ft)
és gazdagréti Csíki-hegyek Általános Iskola (486 400 Ft) kapta.
Részesült még a támogatásból mások mellett a lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium, valamint a Farkasréti Általános
Iskola.
B.U.

Zöld Tömb – élhetőbb panel

Tematikus kampányév a lakótelepekért
A 2011/12-es tanévhez igazodóan valósítja meg a Budapesti Művelődési Központ (BMK) a Zöld Tömb – élhetőbb panel című
ifjúsági és családi programsorozatát.
A projekt a XI. kerületi lakótelepi iskolákban tanuló diákok és
a lakótelepeken élő családok életvezetésének alakításához, életmód-változtatásához kínál fenntarthatósági szempontú gyakorlatokat: az élhetőbb, zöldebb és közösségibb városi közvetlen környezet igényének felkeltése, a hulladékcsökkentési módok, az

anyag- és energiatakarékosság, valamint a tudatosabb fogyasztás
és ökoháztartás kialakításának területén.
Rajz- és fotópályázatot hirdetnek, interaktív iskolai foglalkoztató napokat és ismeretterjesztő családi életmód napokat tartanak
a BMK-ban.
A programsorozatról bővebben tájékozódhatnak a projekt honlapján: http://zoldtomb.bmknet.hu
B.U.

Kosztolányi tér 12.

Mikulás- és krampuszjárás
A Kosztolányi Dezső tér 12. alatti ház „vigyázó szemeivel” már
több mint egy évszázada „őrzi” a Feneketlen-tavat Újbudán.
A Bocskai–Bartók Béla út találkozásánál álló műemlék jellegű
ház Dömötör Sándor tervei alapján, 1901-ben épült.

Az épület még budai viszonylatban is különleges adottságokkal
rendelkezik, hiszen ablakaiból nemcsak a tavat és a nádast látni, de a Sas- és a Gellért-hegy csúcsaiban is gyönyörködhet az
ember. Ezen előnyöket sok lakó szívesen ki is használja, hiszen
melyik környéken élő fiatal ne ismerné a Kosztolányi játszótér
kőmaciját, amelyen – velem együtt – annyi újbudai kisgyerek
csimpaszkodott kiskorában, a kutyások pedig szívesen viszik sétálni négylábújukat a tó környékére.
Az elmúlt közel 110 év során a ház sok változáson ment keresztül, például az eredeti három emeletre 1964-ben ráépítettek
egy plusz szintet – a régi tágas polgári tereket pedig több kisebb
lakásra választották szét. A szép kort megélt ingatlan bejáratánál
a mennyezet feletti freskókban régen pompás festményekben is
gyönyörködhetett az arra járó, ezek azonban 1956-ban nagyon
megrongálódtak. A patinás épület ennek ellenére megőrizte egyszerű előkelő szépségét, és a biztonságot sugárzó kovácsoltvas
kapu még mindig büszkén díszíti bejáratát.
A ház másik érdekessége a „rejtett” belső kertje, amely a Fad-

rusz, a Bocskai és a Bartók Béla út szoros gyűrűjében található,
ahol pazar, közel százéves gesztenyefák adnak árnyékot. – Amikor ezek a csodás fák tavasszal virágoznak, olyan, mintha millió
kis gyertya égne a kertünkben – fogalmaz Annamária, aki ide
született, itt élte gyermekkorát és fiatalságát – sőt, a nagy napon
innen indult az oltár elé esküvőjére a Mátyás-templomba.
Az ingatlan idős kora ellenére nagyon jó állapotban van, Annamária szerint az új közös képviselő ügyesen gazdálkodik: a teljes tetőcsere és gázfelújítás is megtörtént, a külső vakolás pedig
visszaadta az épület régi fényét. A lakóközösség a közeljövőben
az elektromos hálózatot és a folyosókat szeretné renováltatni, illetve a különleges „gesztenyés kertet” rendbe hozatni.
A Kosztolányi tér 12. alatt számos nagyszerű művész és tudós
élt, mint például Miklós Klára, a szegedi színház művésze, Megyer Antal festőművész, főiskolai tanár, vagy a ház tervezőjének
özvegye, aki egyébként kitűnő iparművész volt. Annamária 65
éve a lakója, és természetesen édesapja, Maklári József tanszékvezető egyetemi tanár, festőművész, restaurátor is itt élt sok más
mérnökkel tanárral és művésszel egyetemben.
A régi lakó szerint anno itt egy csodás nyüzsgő intellektuális
közösség volt. A Kosztolányi tér 12. dr. Pais Dezső nyelvészprofesszor akadémikusnak is otthont adott. Amikor a professzor
Annamáriáéknak felajánlotta, hogy költözzenek oda hozzá, boldogan igent mondtak, ráadásul a hölgy egy napon is született a
tudóssal. – Nagyon szívesen gondolok vissza a közös szülinapi
ebédekre, mintha Dezső a nagypapám lett volna, családtagként
kezeltük egymást. Egykor sok művész fordult meg nálunk, néhány alkalommal még maga Kodály Zoltán is ellátogatott hozzánk – meséli. Dr. Pais Dezső emlékét ma is egy tábla őrzi a ház
falán.
Az elmondások alapján a Kosztolányi tér 12. szám alatt annak
idején rendkívüli közösség élt együtt, itt igazi életre szóló barátságok szövődtek, mi több, a „jó viszonyból” sok keresztszülői
kapcsolat is született – ha valaki süteményt sütött, mindig vitt
belőle egy kis kóstolót a szomszédoknak is. A lakók egymás
gyerekeire vigyáztak, a legkisebbek pedig úgy nőttek fel együtt,
mintha édestestvérek lettek volna.
Hajdanán itt nem kellett „profi” Mikulást megbízni azzal, hogy
decemberben ajándékot hozzon a kicsiknek. A szomszéd Meyer
bácsi ugyanis eredeti püspöki süvegével, klasszikus öltözetével
és hiteles játékával tökéletesen és örömmel töltötte be a Mikulás szerepét. A piros ruhás fehér szakállúhoz természetesen egy
krampusz is dukált: ezt a feladatot Pötyi néni, a másik lakó vállalta magára – aki Meyer bácsival együtt nem csupán jól ismerte,
de igencsak szerette is a szomszédék csemetéit.
H. N.

SPORT
Aranyérmet szereztek
a kerületi karatésok
Két aranyat, két ezüstöt és két bronzérmet hozott haza a kerületben működő Budai Harcművész SE a komáromi utánpótlásversenyről. Az országos megmérettetésekre belépőt
szerző sportolók mindegyike már gyerekkorában elkezdte a
Kyokushin karate művelését, ami az edző szerint azért hasznos, mert a harcművészet testileg, szellemileg és lelkileg is
megerősíti őket, így jóval könnyebben veszik az iskola és az
élet akadályait.

A Bocskai István Általános Iskolában másfél éve oktatják az
egészen apróságokat is karatéra, ami a szülőknek is annyira
megtetszett, hogy az egyesület kénytelen volt felnőttcsoportot
is indítani. A karate más irányzataihoz képest sokkal életszerűbb és hatékonyabb technikákat alkalmazó Kyokushin azonban nem csak az önvédelemre és a harcra tanít. Váczi Zoltán
edző szerint a karatés gyerekeknek nő a teherbírásuk, javul
a koncentrálóképességük, a figyelem összpontosítására szolgáló gyakorlatoknak hála pedig általánosan javul az iskolai
teljesítményük.
A gyerekcsoportokban egyébként gyakran előfordul, hogy
jóval több a lány, akik érdekes módon harciasabbnak, technikásabbnak és versengőbbnek bizonyulnak, mint a fiúk. Sok
szülő félelme, hogy csemetéjük az udvaron vagy az iskolai

szünetben is kipróbálja a tanultakat osztálytársain, ami kön�nyen verekedésbe torkollhat. Az edző szerint ettől nem csupán
azért nem kell tartani, mert aki ilyet tesz, azt kizárják az edzésekről, hanem azért is, mert a karate önfegyelemre nevel. A
gyerekek ezáltal jobban kezelik a konfliktushelyzeteket, mint
társaik, és inkább kitérnek a veszélyes szituációkból.		
P. k.

A lágymányosi kajak-kenu sport örök bázisa
Ha még sosem próbálta, ha unja a futást, gyúrást, úszást, nyúzást: egy óra vízen járás munka után! Ezzel a jelmondattal
hirdeti és népszerűsíti a kajak-kenu sportágat a Lágymányosi Spari Egyesület. Az 1961-ben létrejött Budai Spartacus kajakkenu szakosztály szellemi utódja idén ősszel ünnepli 50. születésnapját.

Nehéz évek állnak az egyesület mögött, de mindemellett sportolói szép eredményeket jegyeznek. A versenyzők örülnek a
felnőttkorba érésnek, és közös erővel dolgoznak azért, hogy az
egyesület még számos sikerrel örvendeztethesse meg a sportbarátokat.
Az egyesületet 1999 októberében alapították azzal a céllal,
hogy megmentsék és segítsék a dél-budai régió vízisportját. Alapító tagjai mindegyike régi kajakos, kenus, edző vagy sportvezető, akinek nemcsak hobbija, hanem egyenesen szívügye a súlyos
anyagi problémákkal küszködő kajak-kenu sport. Az egyesület
közhasznú, fenntartását csak adományokból tudják megoldani.
Szponzoraik szülők, régi versenyzők és cégek, ezek mellett segítséget kapnak a XI. és XXII. kerületi Önkormányzattól is.
Az egyesület akkori vezetője, alapítója és jelenlegi ügyvezető
elnöke Dávid Géza. „Géza bácsi” edzőtársaival karöltve az elmúlt ötven év alatt sok sikeres versenyzőt, erős, egészséges fiatalt nevelt a sportágnak, és a mai napig ő az egyesület „motorja”.
A Lágymányosi Spari története összefügg a XXII. és XI. kerület-

ben élő, egymást váltó nemzedékek hűségével. A szellemi értékek mellett a sport lett az elmúlt évtizedekben az egyik leginkább
előrelendítő erő, ehhez pedig nagymértékben hozzájárult a szakosztály vezetőinek és edzőinek szorgalmas, önzetlen, eltökélt
munkája. Géza bácsi minden ifjú kajakost és kenust személyesen ismer, és megpróbálja őket jobb emberré nevelni, nemcsak a
sportpályán, de a civil életben is.
Az elmúlt 45 év alatt nagy sportolókat – köztük Kovács Katalint, Kolonics Györgyöt, Szöllősi Imrét és Takács Tibort – adott
a budafoki és lágymányosi vízisport a kajak-kenu sportnak. Az
elmúlt 8 év is nagyon eredményesnek mondható, hiszen versenyzőik 8 országos bajnoki címet szereztek, és közülük 165-en országos szinten 10–15 versenyen is a negyedik helyre tornázták
fel a klubot a bajnoki pontversenyben.
A nagy múlttal rendelkező egyesületnél ugyanakkor remélik,
hogy még több érdeklődő gyermeket és támogatót szerezhetnek
a szakosztálynak, és persze a sportágnak.
Sz.B.

A legzöldebb Curling Kupa Újbudán
A kamaraerdei Curling Klubban nyitották meg a 2011. évi FTC
Curling Kupát. A sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón
részt vett Rókusfalvy András, a Magyar Curling Szövetség elnöke, valamint meglepetésvendégként a sportág legeredményesebb
női játékosa, Szekeres Ildikó is, aki a kezdőlökést is megtette.
A nyílt ranglistaversenyt, amelyet október 14. és 16. között tartottak, kikiáltották „az év legzöldebb curlingeseményének”. Ez
nem véletlen, hisz minden csapat számára kötelező volt az első
meccs előtt egy zöld cserepes növény leadása. A curlingtorna
mellett további sportágakban is összemérhették erejüket a sportbarátok. Terítékre került a csocsó, a darts, a petanque, az onlineés asztalicurling, de a „kinevetavégén” és a páros sakk is tovább
színesítette a sportos hétvégét.
A szervezők célja teljesült, mivel sikerült a jó hangulatú meccseken és más közösségi programokon összehozni a
curlingeseket, és mellettük olyanokat is kicsalogattak a csarnokba, akik eddig csak a televízióban látták ezt az izgalmas
sportágat.					
Sz.B.

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. 2048560, Újbudai Sakulor.
XI., SASADON 330 nm-es, felújított családi ház szép
kerttel 136 M Ft-os irányáron eladó. 06/20 561-2665.
CHF HITELÉT is átvállalva megvásárolnám kerületi ingatlanát. Tel.: 06/20/411-8621, e-mail: sanlit@gmail.com
XI., KELENFÖLDÖN eladó új 42 nm-es lakás 16 M Ft.
06/30/251-4000.
XI., GALAMBÓCBAN eladó új építésű fsz-i 105 nm-es
lakás 42 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., GALAMBÓCBAN eladó 130 nm-es új építésű lakás
44,5 M Ft. 06/30/251-4000.
VÁROSHÁZ INGATLANIRODA 10 év tapasztalattal
keres-kínál eladó kiadó ingatlanokat. Lágymányosi u.14.
Tel.: 381-0542, 06/30/957-8794. www.ingatlanvaroshaz.hu
XI., KER. Budafoki úton a Gellért térhez közel TH-i 36
nm-es fszt.-i udvari öröklakás 5,5 millió Ft-ért eladó. T.:
06/30/919-3159.
3,9 MILLIÓÉRT eladó, 13 nm-es, galériázott, kertre
néző mini garzon a Villányi útnál. 06/30/971-4846.
XI., FRAKNÓ utcában panelprogramos, 2 szobás lakás.
Iá.: 9,5 M Ft. 06/30/971-4846.
MŰSZAKI egyetemnél, 143 nm, 4,5 szobás, zöldre néző,
4. em-i, napos, csendes, cirkós, felújított lakás. Iá.: 36,9 M
Ft. 06/30/971-4846.
XI., GELLÉRTHEGYI villaházban egymás melletti 76
nm + 15 nm-es teraszos és 46 nm-es lakások együtt vagy
külön eladóak. 06/30/971-4846.
MÁTRÁBAN lévő házamat elcserélném XI. kerületi panelra. 06/70/625-8787.
AKÁR 30 napon belül készpénzért megvásároljuk eladó
ingatlanát 06/30/969-4435, www.bankline.hu

Bérlemény
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/7297546.
BARTÓK BÉLA úton 10 nm-es alacsony rezsijű üzlethelyiség kiadó. Telefon: 06/20/519-8342.
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Lőrincz Péter Albérletpont a bérbeadás szakértője! 351-9578, 06/70/383-5004.
ALBÉRLETI szobát keresek Újbudán. 06/30/260-6973.

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 asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást
vállal valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
RAJZOKTATÁS: www.figurarajziskola.blogspot.com
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.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés Gazdagrét
központjában, nyelvtanárral. 06/30/386-2480.
NÉMET nyelvtanítás középiskolai tanártól. 06/20/9719-374.

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

Lakáshitele van? Hívjon bennünket!
A Menhely Alapítvány ingyenes, és független
tanácsadó szolgálatot indít olyan lakáshiteleseknek,
akiket a lakásvesztés vagy a hajléktalanság fenyeget.
Telefonos ügyfélfogadás: 06 20 418-45-16
Hétfő-kedd: 18-20 óra
Szerda-csütörtök-péntek: 14-16 óra
További információ:
www.kulcstartoprogram.blog.hu

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. 310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZÓRASZERELÉS, vízszerelés! 06/30/954-9554.
www.vizoraguru.hu
VILLANYSZERELŐ 11. ker. 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.
REDŐNY, szúnyogháló szerelés, javítás, gurtni csere. 1
db is! 06/20/986-3044.
FÜRDŐSZOBA-, konyhafelújítás! 06/20/961-6153.
www.mesterur.hu
TETŐTŐL a pincéig! Lakás, ház, iroda felújítás, minden
szakmában. Magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 2264539, 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.
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, 06/20/9720347, 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. 3564840, 06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel, gyorsan, tisztán, szakszerűen. 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. 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.
KÖNYVVIZSGÁLAT, adószakértés, könyvelés. 20 éves
tapasztalattal, korrekt áron. 246-9653, 06/30/393-6258.
REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny. 06/20/321-0601.
KONTÉNERES sitt szállítás sóder, homok, termőföld.
Telefon: 06/20/46-46-233.

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.
PEDIKŰRÖS hölgy házhoz megy. 06/20/776-4656.
KŐMŰVES munkák mestertől, garantált minőségben olcsón. 06/20/542-0290.
BABYSZITTER a kerületben, éjjel-nappal, gépkocsival.
06/20/518-8251.
AJTÓ-, ABLAK-, zárjavítás, asztalos munkák.
06/70/262-8598.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól
1984. óta. 06/20/944-9015, 249-2664.
REDŐNY javítás-készítés. Gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó. 06/30/212-9919.

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

Régiség
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
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,-koloniálokat is, 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.: 06/30/324-4986.
ARANYBÁNYA: arany és ezüst felvásárlás. Arany: 5
600–10 200 Ft/gr. (nyaklánc, fülbevaló, karkötő, fogarany, pénzérmék, befektetési tömb stb. Ezüst: 90–205 Ft/
gr (szín) (tálcák, cigarettatárca, gyertyatartók, evőeszközök, hiányos is). XI. ker. Fehérvári út 168. Tel.: 786-8224.
KATALIN vásárol mindenféle régi tárgyat, teljes hagyatékot
legmagasabb áron, díjtalan kiszállással. 06/70/357-4951.
KÉSZPÉNZES régiség, bútor, festmény és hagyaték felvásárlás! Arany: 5 000–10 000-ig/g. Ezüst: 120 000 Ft-tól/
kg. XII., Alkotás út 13. 06/20/328-3772.

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, 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.

Társkeresés
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes
társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.
MAGYARORSZÁG legnagyobb társkeresője! Társközvetítés, házasságközvetítés szakértelemmel! R. Zsuzsanna. 06/30/602-0094.

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

VEGYES
PEUGEOT 206-os 10 éves autó, első tulajdonostól
eladó, friss vizsgával. 06/20/955-5274.
FARKAS-SZEM! A Hadik Kávéházban FARKAS
BÁLINT műsora a „Nézzünk Farkas-Szemet” zenés,
közvetlen beszélgetés. Október 30-án 16 órától. Művészvendég: SOLYMOS TÓNI, Állandó közreműködő:
Bálint Emese. Jegyrendelés (Hadik): 279-0290, 500 Ft.

Apróhirdetés-felvétel az
interneten:
http://ujbuda.hu/hirdetes

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 19., 24. 11.00–11.30 3-1-2 Meridián torna:
egészségmegőrző torna, 20–30 perc. ŐKH
Október 19., 26. 19.00 Pingpongklub: játék partnerekkel,
kikapcsolódás. ŐKH
Október 19., 23., 26. Természetjárás: Budai-hegység,
találkozó: 7.20 Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető:
Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 06/30/560-8042
Október 20. 15.20 Etka jóga: egészségmegőrző mozgás a
test és a lélek harmóniájáért. AKH
Október 20., 25. 9.00 Rét Nyugdíjasklub: ízületi torna. Csíki-hegyek u. 13–15. Ált. iskola
Október 20., 27. 7.00 Piac: őstermelők árulják terményeiket a Kardhegy u. 4. alatt, a közösségi ház mellett.
Október 20. 15.00. Gazdagréti Sakk-klub. GKH
Október 21., 27. 18.00 Kelenvölgyi Festőiskola kezdőknek
és haladóknak. KKH
Október 22. 16.00 Liszt Ferenc-emlékkoncert: a
Kelenvölgyi Férfikórus koncertje. KKH
Október 22. 8.45 Természetjárás: Budai-hegyek, találkozás: Széll Kálmán tér.

Október 22., 29., Természetjárás: 3,5 km túra Bartha Gyula vezetésével (206-3854), találkozó: 8.45 Széll Kálmán tér,
61-es villamos mh.
Október 24. 16.00. Zenés kívánságkosár Valentin Ferencné
vezetésével. VI. sz. Idősek Klubja, Gazdagréti tér 1.
Október 24. 18.00 Versbarátok összejövetele. GKH
Október 24. 16.15 60+ Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban. Civil Rádió (Fm 98.0)
Október 25. 19.00 Filmvetítés: Charlie Chaplin: A diktátor
című fekete-fehér filmje, a vetítés után Péterffy András filmrendező vezetésével beszélgetés a filmről. ŐKH
Október 25. 9.00 Eszperantótanfolyam: kiscsoportos, ingyenes, alapfokú nyelvtanfolyam. AKH
Október 25. 16.00. Kézműves foglalkozás csuhéból. I. sz.
Idősek Klubja, Budafoki út 12.
Október 25. 13.00 60+ Gyógytorna haladó: 10 alkalmas
kurzus. AKH
Október 26. 16.00 Diavetítéses úti beszámoló: Szicília, István Ági vezetésével. VII. sz. Idősek Klubja, Bocskai út 43–45.
Október 26. 16.00 60+ Portré Pódium: vendégünk
Benkóczy Zoltán, a Budapesti Operettszínház tagja, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével kitüntetett színművész. AKH

Október 27. 16.00 a Kéktó téri horgásztó horgászainak
klubja. KKH
Október 27. 13.00 Egészségünkről dr. Szantner Emma és
Szalontainé Arkauer Annamária vezetésével. III. sz. Idősek
Klubja, Keveháza u. 6.
Október 28. 15.00 Kézműves foglalkozás: méhviaszgyertya
készítése. IV. sz. Idősek Klubja, Kisújszállás u. 10.
Október 29. 17.00 U + 1 Irodalmi Műhely; Rinyai László
író-olvasó találkozó. Minden hónap utolsó csütörtökén bemutatkozik egy-egy költő, író, aki az Irodalmi Műhely tagja.
ŐKH
A 60+ programok címei:
Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47., AKH
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9., GKH
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2., KKH
Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8., ŐKH
SPORTPROGRAMOK
NYÉKI IMRE USZODA ÉS TORNACSARNOK
Továbbra is várja kímélő és vízigimnasztika foglalkozásaira
az érdeklődőket. Bővebb információt Konrády Ildikótól kaphatnak (06/20/925-2673)

Vallási programok
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
HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó ima.
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent István-ház), 18.30
Placid atya katekézise, 19.30 Katekumenátus
(Szent István-ház).

CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(Szent Imre-ház).
SZOMBAT 6.30, 17.30 Reggeli és esti dicséret
(zsolozsma).
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub
(Szent Imre-ház).
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).
MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00 Engesztelés
Magyarországért.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 8.00 Szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért.

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.

Kreatív

11-10-19

Keresztrejtvény
Szántó Piroska férjének költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (V, Z, E, J, B, K). 13. Arany
nagy erejű hőse. 14. Kripton és urán vegyjele. 15. Rossz minőségű. 16. Kétell! 17. Idegen filmcsillag. 19. … Pahlavi, egykori
iráni sah. 21. Római 501. 22. …, mars! 24. Tanítani. 26. Mekong
páros betűi. 27. Szülő kedves megszólítása. 29. Az oxigén régi
neve. 30. Hússzelet. 32. Fundamentum. 34. Német kötőszó: de.
36. Afrikai állat. 38. Üzemi ellenőrző részleg, röv. 40. Ab ovo.
42. Ellenérték. 43. Az idézet szerzője (S, V). 44. Szibériai folyam. 45. Szalad. 47. Néma árvita! 48. Francia nagyváros lakója. 50. Forma. 52. Bridzs műszó. 53. A mértékegység trilliomod
részét jelöli. 55. Földre helyez. 58. Tó, olasz földrajzi nevekben.
60. Elvonó páros betűi. 61. Parányi kórokozó. 63. Nitrogén és
laurencium vegyjele. 64. Indíték. 65. Költemény. 66. Londoni
oroszlán! 68. Tova. 69. Nagy-…, a Szalánci-hegység tagja. 71.
Baszk szeparatista szervezet. 73. Szemlélni.
Függőleges: 1. Vendéglői olvasmány. 2. Hegedűművész, koncertmester (János). 3. Szelet közepe! 4. Átadás egynemű betűi. 5.
Jugoszláv államfő (Josip Broz). 6. Műszálféleség. 7. Orvos, röv.
8. Volkswagen modell Argentínában (SURAN). 9. Szezonális
betakarítás jelzője. 10. Becézett női név. 11. Vissza: vadászik. 12.
Rágalmaz. 18. Festmény, névelővel. 20. Ír énekesnő. 23. Átlátszatlan. 25. Teniszező (Andrea). 26. Írország ír neve. 28. Galád.
30. Kiömlött ételt nyelvvel takarít. 31. Az idézet második sora
(A, G, B, Z, E). 33. Idegen női név (ALANA). 35. Cserepadról
pályára lép. 37. Román terepjáró. 38. Régi orosz földközösségi
rendszer. 39. A távolabbi helyen. 41. Maga után húz. 46. Érvényesülő. 49. Maszkattal együtt emlegetett arab ország, idegen
helyesírással. 51. Tiszta, németül. 52. Norvég falu Oslo közelében (SKUI). 54. Ázsiai főváros. 56. Festőszerszám. 57. Mohamedán isten. 59. USA-beli űrhajós (John). 61. Káposzta termése.
62. Angol dal! 65. Vanádium, jód és kálium vegyjele. 67. NÉY.
70. Lyka Károly. 72. Kettőzve: vizek városa. 74. Zene fele!
Beküldendő: vízsz. 1., függ. 31. és vízsz. 43.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

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

Villásreggelik,
csodás kávék, sütik
már reggel 8 órától
a Café Gottierben!
Bp. 1114 Bartók Béla út 9.
+36 30 856 3425
www.gottier.hu
info@gottier.hu
Facebook: Café Créme Gottier
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A keresztrejtvény nyertese
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím:
1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. A 20. szám megfejtése: „Szüret
tüzei égnek, Szólnak szüreti nóták, S a szőlőhegyek hátán,
Venyige lombja pirkad.” Nyertese: Kápolnási Ildikó, 1118 Törökugrató u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese
A 20. szám megfejtése: 1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-b, 6-a, 7-a, 8-c,
9-a, 10-c, 11-b. Nyertes: Réz-Kéry Tímea, 1116 Hunyadi út.
Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek átvételéről. Az Újbuda-totó minden második
lapszámban jelenik meg.

Szkéné Színház-totó
Játékkérdés: Az alábbiak közül
melyik hangszeren játszanak a
Bélaműhely tagjai?
a.) teknőkotó
b.) furulya
c.) nagybőgő
A megfejtéseket telefonszámmal ellátva a
media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk!
Bővebb információ az előadásokról:
www.szkene.hu
A helyes megfejtő a november 11-i Kántor Kata és a
Bélaműhely Origo című előadására nyer jegyet.
A 19. szám nyertese: Karsai József

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.

CA

Ha...
…a szavak embere vagy, de nélkülük is ki tudod fejezni
magad,
…szívesen beszélgetnél híres vagy érdekes emberekkel,
…szeretnél kamerák előtt szerepelni,
akkor jelentkezz az Újbuda TV gyermek-műsorvezető
válogatására!

Itt vagyunk! című műsorunkhoz keresünk kreatív,
nem beijedős, magyarul
helyesen és sokat beszélő
gyerekeket, akik kíváncsiak önmagukra és kortársaikra.

ST

ING

Jelentkezz, írj egy féloldalas kreatív fogalmazást „Ilyen vagyok” címmel, és csatolj hozzá
egy rád jellemző fotót!
Fontos, hogy tudd: az adások felvétele havonta egy-két alkalommal kedden délután 15–
18 óráig tart. A műsorvezetők „házi feladatot”
is kapnak, amelyek plusz 1-2 óra elfoglaltságot jelentenek a héten iskola után. Akik igazán jó teljesítményt
nyújtanak, egyéb meglepetésekre is számíthatnak.
Pályázhat minden 11 és 17 év közötti ifjú!
Jelentkezési határidő: október 24.
Ha mehet a játék, de komolyan(!), akkor várjuk a jelentkezésedet az ittvagyunk@ujbudamedia.hu e-mail címre.
Mi már Itt vagyunk! Gyere Te is!

Programajánló
Október 22. 16.00
Kiállítás a „Liszt ihlete, Liszt ihlette”
kreatív művészeti pályázat alkotásaiból
Allee Bevásárlóközpont
Közreműködik: Duna Művészegyüttes.
Megtekinthető: november 11-éig.
Október 22. 18.30
Liszt kórusművei
Magyar Szentek Temploma (Magyar Tudósok körútja 1.)
Október 23. 19.00
W. A. Mozart: Requiem a forradalom és
szabadságharc áldozatainak emlékére.
Ciszterci Szt. Imre-templom (Villányi út
25.)

Október 26. 18.00
Első leütés – Könyvbemutató
Tranzit Art Café (Bukarest és Ulászló utca
sarok)
A pódiumbeszélgetésen részt vesz: Bódis András (rovatvezető, Heti Válasz),
Bodoky Tamás (főszerkesztő, atlatszo.
hu), Dévényi István (főszerkesztő, MTI
Új Média), Pálinkás Szűcs Róbert (felelős
szerkesztő, Origo) és a szerző: Tóth Szabolcs Töhötöm (szerkesztő, Magyar Nemzet Hétvégi Magazin)
Október 28. 20.00
25 éves a Csürrentő és a Fakutya
koncert és táncház
Fővárosi Műv. Ház (Fehérvári út 47.)
Belépő: 1000 Ft, Elővételben: 900 Ft

Október 30. 10.30
Szivárványmese – bábelőadás
Gazdagréti Köz. Ház (Törökugrató u. 9.)
6 hónapos kortól 3 éves korig. Jegyár: 900
Ft, családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 2000
Ft.
Október 30. 16.00
Carmine Celebrat Kórus hangversenye
Szent Gellért-templom
a 200 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc
„A jövő zenésze” egyházi és vallásos
kompozícióiból.
November 5. 20.00
Csík Zenekar lemezbemutató koncert
Fonó Budai Zeneház (Sztregova u. 3.)

Külterületi nagytakarítás – Tisztaságot Újbudán!
!2011. november 12-én 10 órától Kamaraerdő megszépítéséhez kérjük az önkéntesek segítségét! Jelentkezésüket az ujbudaprizma@ujbudaprizma.hu e-mail címen
vagy a (06/1) 203-8015-ös telefonszámon várjuk!

