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Harc a graffiti ellen

’56 hőseire emlékezik Újbuda

A Műszaki Egyetem hallgatói felvették
a versenyt a ránk zúduló koszés szemétáradattal.
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Búcsú Albertfalván
Futóversennyel, kiállítással, gulyásfőzéssel
és számos kulturális programmal ünnepelték
a Szent Mihály-napi búcsút Albertfalván.

Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc
emlékére Újbuda Önkormányzata programsorozatot
szervez a B29 Galériában. Újbuda és a Móricz Zsigmond körtér csatajelenetei és eseményei elevenednek
meg a Bartók Béla út 29. szám alatti kiállítótérben.
A kiállítás installációkkal és olyan klasszikus filmekkel
egészül ki, mint a Szerelem, a Szabadság, szerelem és
az Eldorádó. A programokra való belépés ingyenes.
A részletes információk hamarosan elérhetők
lesznek a www.ujbuda.hu weboldalon, valamint Újbuda Facebook-oldalán. Látogasson el
Ön is, hogy a XI. kerületben közösen emlékezzünk azokra a hősökre, akik a forradalmi napokban a szabadság kivívásáért küzdöttek.

Idősügyben az elsők között
A szeptember idén nemcsak a tanévkezdő fiatalok, hanem az idősek
hónapja is volt. Újbuda Önkormányzatát
idősbaráttá nyilvánították, megünnepeltük az Idősek Világnapját, a kerületi
60+ pedig új programokat indított.
Ezúttal annak jártunk utána, miért is kap
manapság ekkora figyelmet az időskor,
és hogyan tudott az újbudai időspolitika
a magyar települések számára példaértékű reformerré válni.

Sikersztori

Elindult az 1-es
villamos vonalának
felújítása
Elindult a budapesti 1-es villamosvonal több
mint két éven át tartó renoválása, emiatt jelentős forgalmi változásokra kell számítani. A kiemelt uniós projekt része, hogy a vonal 2015-ig
a Fehérvári útig épül tovább. A felújítást bemutató sajtótájékoztatón Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes
azt mondta, az előző városvezetés régi adósságát törlesztik ezzel a beruházással, mivel 1984
óta nem volt jelentős renoválás a vonalon, és az
eredetileg gyorsvillamosnak szánt járaton ma
gyakran csak 20 kilométer/órás sebességgel lehet haladni. A beruházással korszerűsödnek a
megállók, valamint az áramellátó- és jelzőberendezési rendszer is. Kifejtette, hogy az 1-es
és a 3-as villamosvonal felújítása összesen 41
milliárd forintba kerül, amelynek 94 százalékát
uniós forrásból biztosítják.
A felújítás első szakasza a Kerepesi útig tart:
december 15-éig a Lehel utcáig újulnak meg a
vágányok, a felsővezetékek, az áramellátási
rendszerek és peronok.
(K. V.)

Európa egyik legégetőbb társadalmi kihívása
az elöregedő népesség. Nem szabad azonban
összekeverni az idősödést és az elöregedést.
Előbbi annyit tesz, hogy egyre tovább élünk,
ami egyértelműen pozitív. Gondot és hosszú
távon fenntarthatósági problémákat az elöregedés jelent, amikor az idősödés azzal párosul,
hogy egyre kevesebb a fiatal. Az elöregedő
társadalom jelenségére pedig jó, ha gyorsan
reagálnak az érintett államok, mivel az előrejelzések szerint 2050-re az európai időskorú
lakosság száma megduplázódik. Ez a probléma pedig az élet számos területén kifejti hatását, hiszen az új helyzet többek között a foglalkoztatás, a nyugdíjrendszer és az egészségügy
teljes újragondolását kívánja meg. Az elöregedő társadalom azonban nem a fejlett világ általános problémája. Létezik például hazánkban,
Németországban, Olaszországban, de nincs
jelen Nagy-Britanniában, Svédországban vagy
az USA-ban.
Az elöregedés elsősorban az alacsony születésszámra és a népvándorlás növekedésére vezethető vissza, utóbbi ugyanis súlyos
egyenlőtlenségeket okozhat a demográfiai ös�szetételben. Itthon is gyakori, hogy a munkanélküliséggel küszködő megyékből tömegesen
költöznek el a fiatalok, ami miatt drasztikusan
emelkedik a szépkorúak aránya. Ezen folyamatok lassúak és kiszámíthatók, ezért fel lehet
készülni a kihívásokra.
(Folytatás a 6. oldalon)

Októberben két gasztrofesztivált tartanak Újbudán
Októberben két nagyobb gasztronómiai eseménynek
is otthont ad kerületünk, elsőként egy nagyszabású
sörfesztiválra, egy héttel később pedig sajtés sonkafesztiválra látogathatnak ki az érdeklődők.
A sörfesztiválok hagyományainak megfelelően
11-én, az Oktoberfest Budapest rendezvény fővédnöke, Hoffmann Tamás polgármester veri csapra az
első hordó sört.
Október 11. és 13. között München, Párizs, Edinburgh, Sydney és Washington után most először kerül megrendezésre Oktoberfest Budapesten, még pedig Újbudán, a kerület
egyik legkedveltebb és leglátogatottabb területén, a Kopaszi-gáton.
A kilátogatók megismerhetik hazánk kézműves sörfőzdéinek és nemzetközi sörmanufaktúráinak gyöngyszemeit. Az
Oktoberfest hagyományaihoz híven egy mezőgazdasági vásár

keretén a termelők bemutatják bajor és magyar termékeiket,
specialitásaikat. Mindezt „A Nagy Budapesti Kultúrzsibi”, a
„Budapesti Pubok utcája”, az „Álomautó Múzeum”, az „Oktoberfest Budapest Borudvar”, az „Oktoberfest Budapest Pálinkaterasz” és a „Világkonyha” fűszerezi meg. Az eseményhez
kapcsolódó Kultúra Főutcáján magyarországi és nemzetiségi
színházak, művészeti társulatok, könyvkiadók, kézművesek
lesznek jelen. A gyerekek a Mesesarokba a kiköltözött Tropicariummal, múltidéző, készségfejlesztő játékokkal ismerkedhetnek meg.
Lapunk utolsó oldalán megjelent hirdetés egyben kupon is,
felmutatásával egy pikoló sört kapnak a vendégek pénteken 16
és 19, szombaton pedig 10 és 13 óra között.
Pár nappal az Oktoberfest Budapest után az Allee melletti
sétányon nyílik meg az Első Újbudai Sajt- és Sonkanapok elnevezésű rendezvény, melyet a Bábolnai Sonkafesztivál és a Bel-

városi Sajtfesztivál szervezői hívtak életre. A cél az volt, hogy
a kerület családjait közelebb hozzák a klasszikus sajtkészítés és
sonkafüstölés művészetéhez. A rendezvény nem titkolt szándéka, hogy bemutassa a különbséget az egészséges kézműves hús
és tejtermékek, valamint a silány nagyüzemi élelmiszergyártás
között.
A rendezvényre többek között kitelepül a Sajtkészítők
Egyesülete, ahol a résztvevők azt is megnézhetik, miként
lesz a tejből sajt, sőt, hasznos tippeket is kapnak majd az
otthoni sajtkészítéshez. Bemutatkoznak a Sonkalovagrend
tagjai is, akik a füstölés és sonkakészítés fortélyait osztják
majd meg a látogatókkal. A színpadon vidám koncertek,
gyermekprogramok és ingyenes gasztrokurzusok színesítik
a fesztivált.
Mindkét rendezvény ingyenesen látogatható.
(Újbuda)
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Navracsics Tibor: erős
országot csinálunk 2014-re

Jutalomkirándulás
Visegrádra

A hatalom törvénye vagy a törvények hatalma? címmel rendezték meg a Szentimrevárosi
Esték legutóbbi közéleti találkozóját, amelyre Rétvári Bence közigazgatási államtitkár ezúttal
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert hívta vendégül. A miniszterelnök-helyettes a ciklus végéhez közeledve összegzést adott a kormány elmúlt hároméves munkájáról.
A politikus előadásában áttekintette, milyen
célokat tűzött ki maga elé a Fidesz–KDNP-kormány megalakulásakor, és mit sikerült ebből
teljesíteni. A miniszter elmondta, az elmúlt
három évben tárcája két területén mindent átalakítottak. – A magyar államot korszerűbbé,
az igazságszolgáltatást hatékonyabbá tettük. Ez
rengeteg jogszabályi változással járt, az alaptörvénytől kezdve az összes jelentősebb jogszabály megújult – tette hozzá, majd megjegyezte,
mindig arra törekedtek, a törvények ne a hatalmon lévők érdekeit, hanem a közjót szolgálják.
Navracsics Tibor arról is szólt, számos intézkedésüket kísérték viták, leginkább a társadalmi igazságosság kérdése körül alakultak
ki nézeteltérések. A miniszter szerint ezek
közé tartozott a szociálpolitikai újraelosztás és
a közmunka kérdése is. – Mindannyiunknak
az a célja, hogy egy igazságosabb társadalom
legyen Magyarországon – tette hozzá.
– 2011-ben sokan nem értették, hova rohanunk ennyire, miért születik ennyi törvény,
miért kapkodunk, az emberek nem értik, mit
csinálunk, nem jól kommunikálunk. Pedig
így is rengeteg feladat maradt, amire nem jutott időnk. Az elmúlt három évben vállalásaink jelentős részét teljesítettük – jelentette ki
Navracsics Tibor, majd a kormány választási
ígéreteire emlékeztetett: – Azt vállaltuk, hogy
Magyarországból erős országot csinálunk
2014-re. Olyat, amely ha Európában ismét
beindul a gazdasági növekedés, akkor nem a

sor végén fog kullogni, hanem az elsők között
lesz. A legversenyképesebb, a leggyorsabban
fejlődő, a legmegbízhatóbb, a legstabilabb ország lesz. Erre 4 évet
kértünk.
A miniszter az
intézkedések között
említette az első
évben végrehajtott
adóreformot, a családpolitikai reformot, a szakképzési
reformot, amely lehetővé tette, hogy
a munkaerőpiacon
újra megjelenjen a
magyar szakmunkás, valamint a felsőoktatási reformot,
amellyel szavai szerint megteremtették a minőségi felsőoktatás
alapjait.
– A közmunka bevezetésével a legnagyobb
lépést tettük annak érdekében, hogy hazánkban munka alapú társadalmat teremtsünk.
Ezzel a teljes foglalkoztatás volt a célunk,
hogy mindenki dolgozhasson, aki akar, és
a munkájából meg tudjon élni. A közmunkaprogrammal generációkat hoztunk vissza
a munka világába – jelentette ki Navracsics
Tibor.
(T. D.)
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Szentimreváros

A Víz Világnapja alkalmából Újbuda Önkormányzata
tanulmányi versenyt bonyolított le, melynek győzteseit
egy hajókirándulással jutalmazta meg az Újbuda Média
közreműködésével. A Visegrádra utazó csoport Mátyás
király uralkodásának székhelyét, a Fellegvárat járta be, de
a nyári bobpálya sem maradt
ki a programok közül.
Az idegenvezető, Fináczy
Kati arról mesélt a diákoknak, milyen volt hajdan az
élet a királyi várban, hogyan
étkeztek, szórakoztak, illetve mivel töltötték idejüket
az itt élő nemesek. Az előadásból az is kiderült, a város
egykor kiemelkedő szerepet
játszott az ország életében.
Uralkodása kezdetén Károly
Róbert fővárossá tette Visegrádot, bővítette a várat,
de itt tartották az 1335-ös
híres királytalálkozót is. A
IV. Béla idején épített várat
Luxemburgi Zsigmond idején továbbkorszerűsítették,
vélhetően ekkor készült el az
asszonyház is.
A várlátogatás után a szórakozásra is jutott idő, a csoport
a közeli nyári bobpályához
látogatott el, ahol mindenki
csúszhatott egy kört.
(T. D.)

Épületvezérlő program segíthet takarékoskodni
Elfogadták a 2013-as költségvetés első félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót, módosult
a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat,
három lakóházat helyeztek helyi védettség alá.
Többek között ezekről döntöttek a szeptember
26-i testületi ülésen.
Elfogadta a testület a 2013-as költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, amely szerint az önkormányzati feladatok ellátása, illetve az intézmények működtetése folyamatos és zavartalan volt. A képviselők döntöttek
arról is, hogy a Fővárosi Önkormányzat helyett jövőre is

FELHÍVÁS

Tisztelt Közös Képviselők
és Lakásszövetkezeti Elnökök!
Következő közös képviselők klubjának időpontja:
2013. október 14-én 16.00 órakor
Helye: Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (XI., Zsombolyai utca 5.)
földszinti nagyterem.
Napirend:
1. Az Újbuda újság kézbesítésének segítése a lakóépületbe történő bejutás biztosításával

Vendégeink:
· Milassin Levente – Média 11 Kft.,
ügyvezető igazgató
· Lőrincz Gergely – Újbuda Prizma Kft.,
ügyvezető igazgató

a kerület szedi be illetékességi területéről az idegenforgalmi
adót, hiszen így jóval nagyobb adóbevételt realizál (2012höz hasonlóan 120 milliónál is többet), mint amilyenhez
a fővárosi forrásmegosztás keretében jutna.
A 10,4 millió forint önrész mellé közel 200 milliót
nyerhet Újbuda a Norvég Alaptól azon a most benyújtott,
Egészséges és aktív időskor elnevezésű pályázaton, amely
segítségével időskorúak saját otthonukban részesülhetnek
újabb minőségi egészségügyi és szociális szolgáltatásokban önkéntesek részvételével.
Az önkormányzati fenntartású intézmények szigetelése, az egyes épületeken végrehajtott nyílászárócserék, valamint a fűtési rendszerek gépészeti
felújítása fontos elemei az
Újbuda Önkormányzata által elindított energiamegtakarítási programnak. Az
eddigi tapasztalatok alapján azonban a beidegződött
energiahasználati mechanizmusok nem biztosítják azokat
a megtakarításokat, melyeket a szigetelési, felújítási
munkálatok kapcsán reméltek. Ezért a kerület olyan új
épületvezérlési programot
kíván indítani, amely digitális méréssel, adatfeldolgozással és informatikai
támogatással segíti az ingatlanok optimális energiafogyasztásának kialakítását.
A központi épületvezérlés
mellett különböző jogosultsági szinteken a fogyasztási

2. A társasházak energiahatékonysági
beruházásai és annak finanszírozási lehetőségei
támogatott forrásból

Vendégeink:
· Czabarka Mihály – NRG-Mentor Zrt.,
ügyvezető igazgató
· Versits Tamás – Weishaupt Hőtechnikai Kft.,
épületgépész mérnök
· Dr. Morva György egyetemi tanár
· Réti Kornélia – Fundamenta LTP + hitel,
személyi bankár – területi vezető
· Szilágyi Péter – UNIQA, társasházi szakértő
· Dr. Morvay György ügyvéd,
Fogyasztóvédelmi Egyesület elnök
Az eredményes együttműködésünk reményében várjuk
aktív közreműködésüket.
Budapest, 2013. szeptember 20.

Mozsár Beatrix
osztályvezető

adatokat és mechanizmusokat tetszőleges időközönként
értékelni tudják. Így megvalósulhat az áram, a gáz, a távhő, illetve a víz használatának kontrollja. A program első
elemeként az önkormányzati fenntartású 23 óvodaépületbe kívánnak épületvezérlő programot telepíteni.
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló
törvény, valamint annak végrehajtására kiadott kormányrendelet lehetőséget teremtett arra, hogy a magyarság által létrehozott, a nemzet számára különösen fontos értékek felkutatásra, összegyűjtésre és nyilvántartásba vételre kerüljenek.
A rendelet alapján a települési önkormányzatoknak döntést
kell hozniuk arról, kívánnak-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével, és arról a döntést követően tájékoztatniuk kell a Hungarikum Bizottság elnökét. A városatyák
úgy határoztak, Újbuda 2014. január 1-jétől Települési Értéktárat hoz létre, melynek működési módjáról a képviselő-
testület 2013. decemberi rendes ülésén hoz döntést.
Elkészült a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) módosítása. E szerint az 1-es villamos folyamatban lévő fejlesztéséhez kapcsolódóan törlésre került
a zöld felületi védelemre javasolt fasorok közül a Szerémi
úti, a Hengermalom úti és az Etele úti fasor. Az előterjesztő hangsúlyozta, ezek védettségének elrendelése korábban
nem történt meg, védettnek ezért nem minősülnek. Az idén
májusban megalkotott, épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló rendelet alapján Újbuda Önkormányzata kezdeményezheti épületek helyi védettség alá helyezését. Most a
Főépítészi Iroda a Bicskei utca 48., az Elek utca 26., valamint
a Ménesi út 57/A helyi védelem alá helyezését javasolta.
A képviselő-testület SZMSZ-e szerint évente legalább
egyszer közmeghallgatást kell tartani, amelyen az állampolgárok és a településen érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. Erre legközelebb december 4-én, szerdán 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal
földszinti nagytermében (Zsombolyai u. 5.) lesz lehetőség.
(V. L.)
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2014. évre kiírja a
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
„A” típusú pályázatot
a felsőoktatási hallgatók számára
és
„B” típusú pályázatot
a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni
kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati felhívás és tájékoztató
(2013. október 14-étől) beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, (a Köznevelési Csoportnál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az
Ügyfélszolgálati Irodákon (1113 Bp., Bocskai
út 39-41., 1113 Bp, Zsombolyai u. 4.), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról:

www.ujbuda.hu) további információ kérhető
a 3723-466-os, illetve a 3723-470-es telefonszámon.

A pályázat benyújtása
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A pályázatot kizárólag az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban, a kötelező mellékletekkel együtt
kell benyújtani Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési
Csoportjánál (1113 Bp. Zsombolyai u. 4. IV.
411. Tel: 3723-466, 3723-470.), vagy postai
úton eljuttatni a címére.
A pályázati űrlap letölthető Újbuda honlapjáról.
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK
HATÁRIDEJE: 2013. november 15.

További
információkért
olvassa be
telefonjával
a QR-kódot
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Angyalok harca a graffiti ellen
Újra angyalbőrbe bújtak
a Budapesti Műszaki Egyetem
hallgatói, hogy felvegyék
a versenyt a ránk zúduló koszés szemétáradattal. Az önkéntesek ezúttal a graffiti ellen
harcoltak.
Az Önkéntes Nap célja, hogy a kerületet második otthonaként megélő
több ezer hallgató visszaadhasson
valamit Újbudának az itt eltöltött
éveiért. Az akció 2011-ben kezdődött a Karolina úti Ortopédiai
Klinika Gyermekosztályának kifestésével, illegális szemétlerakók
felszámolásával és parkosítással. Az
akció olyan jól sikerült, hogy úgy
döntöttek, továbbviszik a kezdeményezést. 2012-ben már kiterjedtebb
programmal készültek a fiatalok,
óvodák és iskolák kerítéseinek felújítását, takarítását vállalták maguk-

Ősz végére
megújulnak
a játszóterek

ra, de a szemétlerakók felszámolását
és a parkosítást is folytatták.
Idén minden eddiginél többen jelentkeztek az Angyal vagyok! rendezvényre, a hallgatók létszáma meghaladta az ezer főt. Ennek megfelelően
az akció is előrelépett, folytatódott
a szemétlerakók felszámolása, valamint az iskolák, óvodák, bölcsődék felújítása, kerítésfestése és az
új játékpályák felfestése, amely ös�szesen nyolc intézményt érintett. Új
programként kerül be a graffiti és
a vadplakátok eltávolítása a környező házakról, oszlopokról. Az egyetemisták munkáját több cég is segítette, többek között az Újbuda Prizma,
amely a takarításhoz szükséges
kellékeket biztosította. Az önkéntes
akcióhoz nemcsak az egyetem hallgatói, hanem szervezetek és magánszemélyek is csatlakoztak, így a ke(K. A.)
rület első embere is.

November 11-ére,
a Kerület Napjára befejeződik az Újbudán
elindított játszótérés parkfelújítás – erről
tájékoztatott Hoffmann
Tamás polgármester
a kivitelezők társaságában lezajlott területi
bejáráson.

Szentimreváros

Hagyományteremtő sörfesztivál a malomnál
A Hengermalom úton rendezték meg a kerület
első kézműves sörfesztiválját, a Malom Fesztivált. A rendezvény kitalálója, Nagyné Antal
Anikó képviselő és az Összefogás Újbudáért
Egyesület azért döntött a sörünnep mellett,
mert az kifejezetten hiányzott a városrész
rendezvénypalettájáról.
– Régóta szerettem volna egy hagyományteremtő rendezvényt bevezetni a
köztudatba, de sokáig nem tudtam, mi
lenne a legjobb témaválasztás – mesélt
az ötlet megszületéséről a képviselőnő,
akit végül a FőzdeFeszt, az első hazai
kézműves sörfesztivál pozitív tapasztalata erősített meg abban, hogy a bor- és pálinkafesztiválokban bővelkedő budai régió
inkább sörre szomjazik.
A rendezvényt Simicskó István sportért
és ifjúságért felelős államtitkár nyitotta meg,
aki beszédében reményét fejezte ki, hogy most Újbudán
sikerül egy igazi közösségteremtő, évről évre ismétlődő
eseményt, hagyományt teremteni.

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
...az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
az egyik legsúlyosabb, az egész világot érintő problémának tartja a hepatitis B fertőzést.
Az egészségesekre nézve komoly veszélyt jelentenek a krónikus hordozók, akik sokszor
nincsenek is tudatában annak, hogy betegek.
A kórkép lassan már több évtizede védőoltással megelőzhető. A hepatitis B vírus szexuális
úton, vér és testnedvek által terjed, a fertőzést
közvetíthetik fertőzött eszközök is – mint a borotva, a körömvágó olló vagy a közösen használt fogkefe.
A hepatitis, a malária és a sárgaláz tüneteiről és a megelőzésről Dr. Béres Zsuzsannát, a
Budai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum
vakcinológusát kérdeztük:
A hepatitis B vírus ellen az 1985 után született személyek már oltottak, azonban a világ
jelentős részen még mindig komoly népegészségügyi probléma a krónikus hordozók nagy
száma. A vírus a májsejtek daganatos átalakulását, illetve azok pusztulását okozza 10-15 év
alatt. A vírus a fertőzött ember testnedveiben
van jelen. Egzotikus utak alkalmával egy véletlen baleset miatti orvosi beavatkozás megnöveli a fertőződés valószínűségét, illetve
ajánlott a tetováló szalonok, a testékszer felhelyezésének a kerülése. Egy oltás utáni védettség kialakulásához optimális esetben másfél
hónap szükséges, de létezik köztes megoldás
is. A hepatitis A vírus egészséges emberekben
csupán egy fél évig tartó kellemetlen időszakot
jelent a legrosszabb esetben is, melyre fogyás,
sárgaság, hasmenés lehet a jellemző. Létezik
védőoltás ellene, akár hepatitis B-vel kombinálva is.
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia
• bőrgyógyászat
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

Egy egzotikus
utazás kapcsán
ajánlott szakember tanácsát kérni indulás előtt,
hogy egészségesen
érkezzünk
haza! A szúnyogok csípését minden körülmények
között
javasolt
elkerülni, mert
sokféle betegséget okozhatnak. A világon a malária a legelterjedtebb, szúnyogok által terjesztett betegség,
amely Afrika egyenlítői térségében fordul elő
leggyakrabban, de jelen van Délkelet-Ázsiában
és Dél-Amerikában is. A betegség kialakulásáért felelős protozoon a rovar csípésekor kerül
a vérbe. Több csoportja ismert, ezek eltérő tüneteket okoznak és lappangási idejük is más.
Általában lázzal, hasmenéssel és influenzaszerű panaszokkal jár. Utazás előtt célszerű az úti
célt malária szempontjából is megvizsgálni,
hiszen vannak olyan területek, ahol a gyógyszeres megelőzés nélkül komoly kockázatnak
tesszük ki magunkat!
A másik gyakori, szúnyogok által terjesztett
kórkép a sárgaláz, amely Afrika és Dél-Amerika bizonyos országait érinti. Ez a betegség
védőoltással megelőzhető. Az oltás meglétét
egy nemzetközi dokumentum igazolja, melyet
beutazáskor a hatóságok kérhetnek. Mivel az
igazolást kérő országok listája időről-időre
változik, így amennyiben egy évvel korábban
sárgalázas területen jártunk, de ott esetleg nem
volt szükség az okmány felmutatására belépéskor, azt egy másik ország is kérheti majd
a jövőben, például Egyiptom. Hasznos lehet
indulás előtt tájékozódni, mert könnyen kellemetlen meglepetésben lehet részünk.
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Újbuda Önkormányzata 2013. október 12-én 8 és 12 óra
között lakossági árvácskaosztást szervez
a kerületben élők részére.
Helyszínek
Edömér utca Kosztolányi Dezső tér felőli része
Bikás park – Vahot utca és Bártfai utca sarka
Albertfalvi kispiac
Gazdagréti piac
Fejenként 100 forintért összesen öt tő virágot
vehetnek át azok, akik személyesen látogatnak el
a feltüntetett helyszínekre.
Szükséges a lakcímkártya bemutatása,
ezért kérjük, ne felejtsék el magukkal hozni.
Hoffmann Tamás
polgármester

Pest-budai Látkép
A HetiVálasz havi melléklete

Keresse az

október 17-i

A még töbBMEsét Alapítvány BÖLCSŐDÉJE

számban!

a XI. kerületben, a Diószegi utcában várja
azon szülők jelentkezését, akik 1–4 éves gyermekük számára
gondoskodó, megbízható bölcsődét keresnek.
Jöjjön el és győződjön meg arról, hogy gyermeke számára
a mi bölcsődénk a legjobb hely!
Érdeklődés és jelentkezés a 30/332-3970 számon Kerek Annánál,
illetve személyesen a következő címen: XI. Diószegi u. 51.

Az

összefogás lapja

www.hetivalasz.hu

a Duna két partján

www.szinesfenymasolok.hu

Az Egészségrovatot a

Várjuk Önt is Magánorvosi Centrumunkban!

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

Ezen az eseményen ismert sörmárkákkal még véletlenül
sem találkozhattunk, a fesztivál küldetésének megfelelően
kizárólag magyar házi sörfőzdék kínálatából válogathatott a közönség. A bódékat járva igazi különlegességeket
lehetett megkóstolni, melyek közül a meggyes, banános,
narancsos és ízesített gyömbérsörök vitték a prímet. A
kiállítók között még a Corvinus Egyetem Szeszipari Tanszékét is megismerhettük, amely saját sörfőző üzemében kísérletez ki új sörféléket, eljárásokat,
ízeket. Munkája gyümölcsét pedig ezúttal a kerületiek is megkóstolhatták, így az
ország első biosörét is.
A fesztiválon azért nem csak sörözni lehetett: néptánccsoportok, blues- és
popzenekarok léptek fel a háromnapos
rendezvényen, melyre családok, idősek
és baráti társaságok is kilátogattak. Fontos része volt így a rendezvénynek, hogy
a környékbeli iskolák, egyesületek és más
helyi szervezetek megmutatthatták magukat. Mindenki a fellépés kedvéért jött el, így pl. a Domokos Pál Péter Általános Iskola, a Petőfi Musical Stúdió,
vagy a Winner Judo Club.
(T. D.)

A Bikás parkkal indult a
helyszíni szemle, ahol munkagépek, hatalmas sóder- és
földgúlák jelezték, tempósan
halad az átépítés. – Az ütemterv szerint folyik a munka,
a Kerület Napjára készen leszünk az első fázissal – mondta a polgármester, hozzátéve,
hogy ebben a szakaszban
a közlekedő utak, a közvilágítás, a két kutyafuttató készül
el, és mellettük a nagyobb
földmunkákat is befejezik.
Újbudán számos játszótér is
megújul november elejére. Az
őrmezői Költők parkjában például Budapesten egyedülálló
játszótér épül. Legkülönlegesebb eleme a déli, mélyebben
fekvő területen elhelyezkedő,
tengerpartot idéző rész, ahol
a kivitelezők egy zátonyra
futott óriási hajót is létrehoznak. A parkba később egy
gyermekfoglalkoztató épület
kialakítását is tervezi az önkormányzati vezetés. A Bükköny játszótéren igazi kuriózumként KRESZ-pályán is
játszhatnak, gyakorolhatnak
a gyerekek. A Diószegi úti
játszótér szintén tetőtől talpig
megújul, sőt, sportpályát kap,
Gazdagréten pedig futókört
alakítanak ki az ősz végére.
(T. D.)

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL MEGVÉTELRE KERESÜNK:
festményt, bútort, műtárgyat, ékszert,
ezüst és aranytárgyakat, órát, karórát, szobrot,
porcelán és üvegtárgyat, katonai tárgyat, szőnyeget,
zeneszerkezetet, régi pénzt, kitüntetést, képeslapot,
bélyeget, népművészeti tárgyat, hagyatékot.

• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés
Újbudai cégek részére

10% kedvezményt
biztosítunk!

iroda@manualhungary.hu
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Szent Mihály-napi búcsú Albertfalván

Variációk lecsóra
KELENFÖLD

Kelenföld második Lecsófőző Versenyét tartották meg a hétvégén a Leiningen utcai Speciális Szakiskola kertjében. A tavaly
hagyományteremtő céllal megrendezett főzős bulit Ludányi Attila és Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő indította
útjára, őket a helyi gazdapiac sikere ösztönözte a közösségerősítő program megszervezésére. Egyesületek, baráti társaságok,
környékbeliek és más városrészekből érkező kerületiek hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a főzésbe, amihez a
szervezők biztosították az alapanyagokat.
A főzőverseny a speciális iskolába járó diákoknak kiváló terepet biztosított a gyakorlásra, hiszen sokan szakácsnak tanulnak
az intézményben. A szerencsét próbáló séfek igyekeztek valamivel kitűnni a többiek közül, így a látogatók a legváltozatosabb
ízekkel találkozhattak. Volt, aki a hagyományos elkészítéssel
igyekezett lenyűgözni a zsűrit, de belekóstolhattunk a lecsó modern újraértelmezési kísérleteibe is. A versenyművek közül az
egyik legérdekesebb étel a fás galuskával cipóban tálalt, medvehagymás, kakukkfüves lecsó volt. A rendezvény végén átadták
az Újbuda legjobb lecsójának járó vándorkupát.
(T. D.)

A hétvégén benépesedett az albertfalvai Szent Mihály-templom kertje. A négynapos ünnep hangversen�nyel indult, albertfalvai kórusok koncertjét hallgathatták meg a templomban, majd a szomszédos Albertfalvi

Mahunka Imre tiszteletére, amelyre több mint 200 nevezés érkezett. Erdős Attila atya maga is meglepődött
a nagy érdeklődésen, de persze nagyon örült, hogy en�nyire népszerű lett az első futóverseny az albertfalvai
búcsún. A rendezvény fővédnöke Hoffmann Tamás
volt.
A versenyen Király Nóra önkormányzati képiselő és
gyermekei is rajthoz álltak, de Simicskó István sportért

Helytörténeti Gyűjteményben egy különleges kiállítást
nyitottak meg, amely egész decemberig látható lesz
a Pentele utca 8. szám alatt. A 160 képből és számos
használati tárgyból álló tárlat az 1860–1940 közötti
időszak öltözködési szokásait és életmódját mutatja be.
Farkas Krisztina képviselő asszony egy évvel ezelőtt
kezdte összegyűjtögetni ezeket az évszázados korú
kincseket, emlékeket, és a fényképeket feljavítva tárták
most elénk a múlt legszebb pillanatait. Pénteken – hagyományteremtő céllal – egy futóversenyt szerveztek

és ifjúságért felelős államtitkár, kerületünk országgyűlési képviselője is végigfutotta a 3,3 km-es távot.
A verseny eredményeiről itt tájékozódhatnak:
http://www.albertfalviplebania.hu/mahunkafutas.
Szombaton a gasztronómiáé volt a főszerep, borkóstolással és gulyásfőzéssel ünnepeltek az albertfalvai
keresztények, akiknek vasárnap Mohos Gábor atya,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mondta a szentmisét, majd átadták az Albert herceg díjat is.
(D. B. S.)

Futóversennyel, kiállítással, gulyásfőzéssel és
számos kulturális programmal ünnepelték a
Szent Mihály-napi búcsút Albertfalván.

Vidám őszköszöntőt rendeztek Őrmezőn
– Mi saját biopaprikából készítjük a lecsót, szomszéd úr!

Tizenhárom éve Őrmező úgy döntött: saját
ünnepnapot alapít, ahol a városrész minden
lakója együtt kapcsolódhat ki. Az évről évre
egyre népszerűbb családias hangulatú rendezvény eddig általában olyan hagyományos programokkal aratott, mint a Kutyajó Fesztivál, idén
azonban egy ír zenét játszó banda, tánccsoportok és illuzionista is színesítette a palettát.
Az eseményt a Weiner Leó zeneiskola fúvóskoncertje nyitotta meg, Junghausz Rajmund körzeti képviselő
pedig fáklyagyújtással adta hírül a találkozó kezdetét.
– Az őrmezői ünnep sikerének az a titka, hogy a helyieknek a helyiekkel csináljuk. Ez nem fesztivál, hanem
egy családi ünnep – mondta el Preisinger Éva főszervező, a KULTI igazgatója.
Junghausz Rajmund képviselő, aki friss musttal kínálta a versenyzőket, hozzátette, szerinte Őrmező tíz
ezer lakosát az érdekektől független emberi kapcsolatok és a felhőtlen szórakozás lehetősége vonzza minden
évben a Költők parkjába. A tizenhárom év alatt az esemény mindig ugyanabban az időben, ugyanazzal a közösséggel volt megrendezve, az itt lakók pedig mindig
aktív szervezői, alakítói is voltak a programoknak.
Az ünnep legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye
minden esztendőben a Kutyajó Fesztivál, ahol a környékbeli ebek szépség- és ügyességi versenyen mérettethetik meg magukat. A vetélkedő nem titkolt célja
az is, hogy hidat verjen a kutyás és nem kutyás lakók
között. A lakótelepi kedvencek meglepően nagy változatosságot mutattak: a többszörösen vegyes felme-

nőktől származó, ám
rendkívül kedves keverékektől a versenyre termett, tökéletes
küllemű fajtatiszta
ebekig minden típussal találkozhattunk.
A zsűrit pedig nem
kábította el pusztán
a szépség, a gazda
és kutyája közötti
harmónia, valamint
a viselkedés is sokat
nyomott a latba.
A rendezvény elmaradhatatlan
része, a bográcsfőző
verseny
rengeteg
részvevőt számlált
az idén, a változatos
ételek közül alig tudta kiválasztani a zsűri a legfinomabbat.
A nap folyamán
tánccsoportok és helyi előadóművészek
léptek fel, az estét illuzionistashow és a M.É.Z. zenekar koncertje zárta. A nap folyamán 1500–2000 ember
fordult meg a Költők parkjában.
(T. D.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GARZONHÁZI LAKÁSOK
FIATALOK RÉSZÉRE
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterének a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK
számú rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázat célja: Az Önkormányzat fiatalok részére kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában
álló Budapest XI., Fehérvári út 182–190/B sz.
alatti üres, illetve 2013. évben megüresedő garzonházi lakásingatlanokat, melyek a R. 10. § (2)
bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások címe:
A pályázati kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt,
Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 182–190/B
sz. alatti épületben lévő üres, illetve 2013. évben
megüresedő lakások bérletére lehet pályázatot
benyújtani.
A lakásokra általánosan jellemző műszaki
paraméterek:
• a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos.

Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki
részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve
ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, valamint állandó jellegű kereső tevékenységet végző és lakáscélú előtakarékosságot
vállaló, a pályázat benyújtási határidejéig 35.
életévet be nem töltött, vagy a benyújtás évében
35. életévet betöltő házas, illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatal.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. október 31. 10.00 óra
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A
részletes pályázati kiírás és mellékletei Lakásgazdálkodási Osztályon (Budapest, XI. kerület,
Zsombolyai u. 4. III. em. 303. sz. szobában),
valamint az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest,
XI. kerület, Bocskai út 39–41. fszt.) átvehető,
vagy az Önkormányzat internetes oldaláról
(www.ujbuda.hu) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó
mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén
történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2013. szeptember 27.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k.

Őrmező

hirdetmény
Tisztelt Kutyatartók!
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok
értelmében az eb tulajdonosának a kötelezettsége
• a kutyák veszettség elleni oltásának évenkénti beadatása,
• a kutyák bőr alá ültethető mikrochippel való ellátása, valamint
• az önkormányzati ebnyilvántartás részére adatszolgáltatás teljesítése.
Az oltás és a chip beültetése bármelyik állatorvosnál elvégeztethető.
Az adatszolgáltatás
• postai úton (Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal,
1113 Budapest Bocskai út 39–41.), faxon (372-4568), e-mailen: molnar.
aniko@ujbuda.hu, ügyfélfogadási időben az Igazgatási Osztály titkárságán történő benyújtásával (Bocskai út 39–41. I/109. vagy 130. szoba; ügyfélfogadási idő: hétfő: 13– 18, szerda: 8–16, péntek: 8–12.) teljesíthető.
Újbuda Önkormányzata

www.pizzacasa.hu

Minőségi pizza verhetetlen áron!
Pizzák már 799 Ft-tól!
Frissensültek, kebab,
óriáspalacsinták!
Folyamatos akciók!

06-1-386-0748
06-70-591-0808
XI. kerületbe ingyenes kiszállítás!
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Focipályát avattak a Domokos Pál Péter
Általános Iskolában
Az MLSZ pályázatán való részvételnek köszönhetően immár három iskolában épülhetett műfüves
kispálya, így 2012 decembere óta a harmadik kerületi oktatási intézmény új műfüves focipályáját
avatták fel.
A harmadik focipályát adta át Újbuda Önkormányzata a Domokos Pál Péter Általános Iskolában. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) labdarúgópálya-építési programjában létesült
műfüves pályákhoz szükséges önrészt a kerület közel 25 millió
forint összegben biztosította. Az átadó ünnepségen Hoffmann
Tamás polgármester elmondta, Újbuda évek óta kiemelt figyelmet fordít a diák- és a tömegsport támogatására, ugyanakkor a
fejlesztések nem csupán az oktatási intézmények falai között
zajlanak. A városvezető büszkén mesélt a tavalyi ovifocipályák
átadásáról, a kerületben nemrég lezajlott „Válassz sportot Újbudán!” rendezvény sikeréről és a Bikás parkban elkészült futókörről. Hozzátette, a kerület polgárainak nyitottsága és érdeklődése pozitív visszajelzés számukra arra nézve, hogy érdemes
folyamatosan fejleszteni és kiemelten kezelni ezt a területet.

Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár,
a kerület országgyűlési képviselője nyitóbeszédében a gyerekeket szólította meg buzdítva őket a szellemi művelődés mellett
a rendszeres sportra. A mindennapos testnevelés bevezetésének
pozitív fogadtatásáról, és a sportban világszinten is kiemelkedő
magyarokról mesélt. – Remélem, sok Nyilasi Tibor és válogatott
sportoló fejlődik majd ezen a pályán, ezekhez a sportsikerekhez
igyekszünk a feltételeket biztosítani – mondta.
Simonné Steigerwald Éva, a Domokos Pál Péter Általános
Iskola igazgatója megköszönte Újbuda Önkormányzata és
az MLSZ állhatatos munkáját, és felidézte, milyen izgatottan
követték a diákok a pálya épülését. Az ünnepélyes átadóra
a tanulók verssel és táncbemutatóval készültek. A pálya felavatásaként a kezdőrúgást Nyilasi Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatója, válogatott labdarúgó végezte, aki gyerekkorában a kerületi focipályákon edzett. Az első mérkőzésből
viszont már Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István
államtitkár sem akartak kimaradni, így rövid passzolgatás után
játékosként is beálltak az iskolai csapatba.
(K. V.)

Rekordszámú nevezés, pomponlányok
és jó hangulatú program, ez jellemezte
az idén második alkalommal megrendezett „5vös 5km” futóversenyt. A rajt
hagyományosan 5 óra 5 perckor volt az
ELTE Lágymányosi Campusnál.

KELENFÖLD

Simonné Steigerwald Éva iskolaigazgató, Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselő, Hoffmann Tamás polgármester,
Simicskó István államtitkár és Nyilasi Tibor MLSZ sportigazgató.

Nyertek az újbudai vízilabdázók
A férfi vízilabda OB I második fordulójában
Újbuda Pécsett nyert két góllal, míg a Szeged
22–11-re győzött a Hegyalja-Ybl vendégeként.
A Szegednek nem okozott gondot az Ybl, Szivós Márton
öt góllal vette ki a részét a győzelemből. A Magyar Kupában a Kaposvár kiejtette a Honvédot, a bajnokság szombati
fordulójában viszont visszavágott a fővárosi alakulat a házigazdának. A vendégeket a háromgólos sikerben segítette, hogy
a kaposváriak háromszoros olimpiai bajnok kapusát, Szécsi Zoltánt a harmadik
negyedben szövegelésért cserével végleg kiállították. A bajnok Eger tizenöt góllal legyőzte a KSI-t. A Szolnok nagy csatában nyert Debrecenben – mindössze
egy góllal volt jobb a bajnoki ezüstérmes.

Futóversenyt
rendeztek
az ELTE körül

Az ELTE TTK futóversenye idén ünnepli 25
éves jubileumát, ezért a szervezők a szokottnál
is magasabbra tették a lécet. Az ELTE Sporthét
egyik legsokoldalúbb rendezvényeként változatos programokkal várta a résztvevőket.
A nemzetközi szinten mind nagyobb hírnevet
szerző ELTE Cheerleader pomponlányai „melegítették be” az indulókat, majd aerobikkal
mozgatták át a tömeget.
–
Tavasszal
553 futó indult,
ezt most sikerült
túlszárnyalnunk
– mondta Zakariás Barbara
főszervező. Az
idei versenykiírásában a középiskolásokat
is célközönségül
LÁGYMÁNYOS
választották, de
a futók közül
ezúttal sem hiányozhattak a sportoló hírességek. Rajthoz állt többek között Szuper Levente jégkorongozó és Martinek János öttusázó
olimpiai bajnok, de Simicskó István sportért
és ifjúságért felelős államtitkár is futócipőt
húzott, igyekezett felvenni a tempót az egyetemistákkal.
– Szeretném legyőzni saját gyengeségeimet,
ezt pedig úgy tudom megtenni, hogy egy hos�szú munkanap után is végigfutom a fiatalokkal az 5 km-t. Oxfordtól Cambridge-ig nagy
hagyományai vannak az egyetemi sportversenyeknek, amelyek hozzásegítenek ahhoz,
hogy életünk természetes része legyen a sport
és az egészséges életmód – mondta az államtitkár a rajt előtt.
(T. D.)

Óvodát és iskolát szépítettek
a T-Systems és Újbuda önkéntesei
Több mint 100 önkéntes dolgozott az újbudai intézmények udvarán a T-Systems Magyarország és Újbuda
Önkormányzata közös önkéntes napján, a Mozgolóda
Óvodában és a Domokos Pál Péter Általános Iskolában.
A vállalat és az Önkormányzat önkéntesei mellett Hoffmann Tamás polgármester, valamint Budafoki Róbert és
Rékasi Tibor is ecsetet ragadtak, hogy részt vegyenek a
kerítések lefestésében.
Hoffmann Tamás elmondta, Újbuda bővelkedik a
nagyvállalatokban és egyetemekben, ennek köszönhetően gyakran működik többekkel együtt hasonló önkéntes

Egzotikus hüllőkiállítás
élő környezetükben

megmozdulásokban. Köszönetét fejezte ki a T-Systems
Magyarországnak, amiért ezt a napot ők is arra áldozták,
hogy örömet szerezzenek a kerületi óvodásoknak, iskolásoknak, szülőknek és pedagógusoknak. „Bízom abban,
hogy ez a mai esemény csak az együttműködés kezdete
a T-Systems Magyarország és Újbuda Önkormányzata
között.” – fejezte ki reményeit a polgármester. Nagyné
Antal Anikó önkormányzati képviselő a környékbeli lakosok nevében mondott köszönetet, a kertrendezéssel és
kerítésfestéssel az önkéntesek nemcsak az óvodának, de a
környéken lakóknak is örömet szereztek.
(Újbuda)

2013. október 9–november 2.
Nyitva tartás: hétfő–szombat 9.00–20.00
vasárnap 9.00–18.00 óráig

es
Ingyen

PITONOK, BOÁK,
KAJMÁNOK MELLETT
KAMÉLEONOKKAL IS
TALÁLKOZHAT!

1117 Budapest, Hunyadi János út 19. (18-as villamos végállomása)

fókusz

6 Újbuda

2013. október 9.

2013. október 9.

fókusz

Újbuda 7
Az Idősbarát Önkormányzat Díjat – az Idősügyi Tanács
javaslata alapján – a szociális miniszter és a belügyminiszter
alapította 2004-ben. A díj adományozásával arra szeretnék
felhívni a figyelmet, hogy a településeken az önkormányzatok
tehetnek legtöbbet az időspolitika érdekében.

Másodszor kapta meg a kerület az idősbarát díjat
A családi értékek megteremtésében aktív szereplők a nagyszülők
(Folytatás az 1. oldalról)
A KSH friss adatai szerint Magyarországon
is az egyik legnagyobb demográfiai gondot
a társadalom öregedése jelenti. A 65 év felettiek száma 2001-ben még 1,4 millió volt, 2013ban 1,7 millió, de 2060-ra már 2,4 millió főre
emelkedik, népességbeli arányuk eléri majd
a 30 százalékot. A 19 évesnél fiatalabbak száma pedig akkorra 1,4 millióra apad.

A 60+ titka

Újbuda nemcsak az elsők között ismerte fel
az országban, hogy az idősek társadalmára
nem elég csupán kötelezően ellátandó szociális és egészségügyi feladatként tekinteni, de
a leggyorsabban volt képes reagálni a kihívásokra. – Az alapgondolat 2007-ben fogalmazódott meg, ekkor is már nagyon sok idős élt
a kerületben. 2000–3000 emberrel tartottuk
a kapcsolatot, elsősorban szociális területen,
de volt 37 ezer olyan idős, akiről nem tudtuk,
hogyan éli mindennapjait. Ekkor határoztuk
el, őket is meg kell szólítanunk – emlékszik
vissza a kezdetekre Győrffyné Molnár Ilona
humánszolgálati igazgató. A kezdeményezés legfontosabb célja az volt, hogy javuljon
az idősek életminősége, a leszakadás és elszigetelődés helyett aktívan vegyenek részt
a társadalomban, akár a munkavégzés, akár
a hasznos szabadidő-eltöltés tekintetében. 65
év felett ugyanis sokan azon kapják magukat, hogy állandóan a négy fal között ülnek,
és tévésorozatokat néznek. – A legnagyobb
kihívást éppen az jelentette, hogy a bezárkózott, magukról lemondó szépkorúakat kimozdítsuk mikrokörnyezetükből, és kitáruljanak előttük a lehetőségek: megvalósítsák
önmagukat, illetve bepótolják azokat a dolgokat, melyekre aktív éveikben nem volt idejük – tette hozzá a program vezetője. Ugyanilyen fontos szempont volt, hogy a hatvanon
túliak évtizedek alatt felhalmozott tudása,
élettapasztalata nyugdíjba vonulásukkal se
vesszen kárba, hanem átadják azokat kortársaiknak és a következő generációknak. – A
magyar társadalomnak ma nagy szüksége
van olyan értékekre, mint a család összetartása, a családi gondok kezelése, amiben mindig is erősek voltak a nagyszülők – jegyezte
meg az igazgatónő.
– Az előző ciklusokkal ellentétben az idősek
érdekében számos fontos, ezt a generációt segítő intézkedés történt 2010 óta országszerte
– mondta Hoffmann Tamás polgármester. Egyrészt fontos lépés volt a rezsicsökkentés, ennek
következtében kilenc szolgáltatás díja csökkent 10 százalékkal. Az őszi intézkedéseknek köszönhetően pedig novembertől már 20
százalékkal csökkent a rezsi (magába foglalva
az áram és a gáz árát). Számos szűrőprogram
indult országos szinten az idősek egészségének
megőrzése érdekében, de az sem elhanyagolható szempont, hogy hozzávetőlegesen 2000
gyógyszer ára csökkent – tette hozzá. Sikerült

Idősbarát díjat kapott Újbuda
A Parlament felsőházi termében rendezett ünnepélyes ceremónián Újbuda második alkalommal vehette át az Idősbarát Önkormányzat Díjat, amellyel az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (Emmi) az idősekért végzett munkát és az életminőségüket javító intézkedéseket ismeri el. A kitüntetést Soltész Miklóstól, az Emmi államtitkárától vehette át a
kerület polgármestere.
Az államtitkár kijelentette, hatalmas elismerés jár azon önkormányzatoknak, amelyek
– legyenek bármilyen kis települések – képesek az egészségügyi vagy szociális ellátáson
túl jóval többet nyújtani a szépkorúaknak. Soltész Miklós hangsúlyozta, az idősügyben az
odafigyelés a kulcs, amit nem lehet egy íróasztal mögül megvalósítani.
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere a kitüntetés átvétele után elmondta: nagy
megtiszteltetésnek érzi, hogy az önkormányzat másodszor is elnyerte a díjat, amely nem
a dicsőség, hanem a visszaigazolás miatt fontos. – A kerületben élő több mint 40 ezer
nyugdíjasról nemcsak jogszabályi, de erkölcsi kötelességünk is gondoskodni – tette
hozzá a polgármester. – Ezzel a díjjal megrajzoltuk a jövőt – jelentette ki Molnár László
alpolgármester, aki szerint mostantól minden önkormányzati ciklusnak célként kell kitűznie, hogy minden évben elnyerje az idősbarát címet.
Az újbudai siker hátteréről az alpolgármester elárulta, a 60+ program azért tudott nagy
eredményeket elérni, mert az emberekről szól, a résztvevőik pedig közvetlenül tudják
irányítani saját programjaikat. Kiemelte, az elismeréshez nagyban hozzájárult, hogy az
önkormányzatok között egyedülálló módon több nemzetközi projektet vezetett le sikeresen, saját programjába pedig úttörő innovációk sorát épített be.

vele, tavaly óta pedig üdüléshez is felhasználható. A 60+ kártya az összetartozást és
a programba való belépést is szimbolizálja,
melynek sikerét jelzi, hogy mára több mint 13
500 darab van forgalomban.

Mindenre van egy programunk

A 60+ nyújtotta lehetőségek szinte korlátlanok, jelenleg több mint 250 program közül
válogathatnak a kerületi idősek. A legnépszerűbbek között vannak a számítógépes és nyelvtanfolyamok, a különböző időstornák, sportprogramok, valamint az egészségmegőrzéssel
kapcsolatos lehetőségek, de tematikus klubok,
pódiumbeszélgetések is a kedvelt elfoglaltságok közé tartoznak. A kerületnek saját 60+-os
fotóköre és médiaműhelye van, de kézműves
és kézimunka szakkörre, festőiskolába, és akár
horgászklubba is lehet járni. A különböző foglalkozások előnye az is, hogy saját szakmai tudásukból merítve maguk az idősek is taníthatják társaikat. Erős a 60+ kulturális kínálata is:
a színházjáró programon eddig több mint 2000
ember vett részt, 2,5 ezer idős járt képzésekre, tanfolyamokra, bűnmegelőzési alprogramja pedig rendszeresen szervez bűnmegelőzési
előadásokat. A kezdeményezés célja, hogy
a nyugdíjasok megtanulják, miként kerülhetik
el, hogy trükkös lopások és átverések áldozataivá váljanak. Hamarosan indul a mentálhigiénés program, mely során segítenek az időseknek túllépni saját korlátaikon, orvosolják lelki
bajaikat.

Nemzetközi sikerek

a kormánynak infláció fölötti nyugdíjemelést
véghezvinni, ami közel három millió embert
érintett. – mondta Hoffmann Tamás polgármester.

Önkéntességben az erő
– Magyarországon évtizedek óta nincs hagyománya az önkéntes munkának, ez korábban
legfeljebb az egyházi szervezetekre volt jellemző. A 60+-szal egy olyan módszert dolgoztunk ki, melynek segítségével helyben szólítjuk meg a vállalkozó kedvű időseket, hogy
segítsenek társaikon – mesél a humánszolgálati igazgató a 60+ legerősebb bástyájának
számító Szomszédsági Önkéntes Hálózat kialakításáról. 2009-ben 13 önkéntest képeztek
ki, ma 76-an vannak, és számuk egyre csak
nő. Az önkéntes „felderítők” olyan embereket
kerestek és keresnek ma is, akik kedvet, erőt
és lendületet éreznek magukban ahhoz, hogy
helyi, lakótelepi, társasházi közösségekbe integrálják az egyedül maradt vagy bezárkózott
nyugdíjasokat. Mivel a teljes értékű időskori
élet alappillére a közösségfejlesztés, mára az

önkéntes hálózat vált a program mozgatórugójává.
Toldi Tamás idősügyi referens szerint a kerületben leginkább a hálózat tartja mozgásban
az idős társadalmat. – A kapcsolatrendszeren
keresztül könnyebben tudjuk őket tájékoztatni, programokat kínálni és meghallgatni
igényeiket – tette hozzá. – Újbuda Önkormányzatának az egész idősügyben katalizáló szerepe van – folytatja Győrffyné Molnár
Ilona. – Nem vállal át munkát, hanem segíti
a feleket egymásra találni, a feladatokat delegálni. Rájöttünk arra is, sok dolog nem pénz,
sokkal inkább szervezés és megfelelő hozzáállás kérdése. A gazdagréti önkéntesek klubja 5–6 emberrel kezdte, ma egy rejtvényfejtő délutánra 60–70 fő megy el. Az önkéntes
segítők nemcsak becsatornázzák az időseket
a közösségi élet körforgásába, de olyan el
esett embereket is támogatnak, akik koruknál és egészségi állapotuknál fogva alig tudnak kimozdulni a lakásukból. Az aktivisták
rendszeresen bevásárolnak nekik, kiváltják
a gyógyszereiket, orvoshoz kísérik őket.
A program vezetője arról is tájékoztatott,
újabb pályázatot nyújtottak be, ezúttal a Nor-

vég Alaphoz, melynek keretében a 60 fölöttiek
otthoni ápolására szerveznének képzéseket.
Mivel a kormány az érettségi feltételéül szabta,
hogy a diákoknak 50 óra önkéntes munkát kell
elvégezniük, a középiskolások nyújtotta kínálat
kiszolgálhatja az idősek keresletét. Így például
egy fiatal úgy töltheti le gyakorlatát, hogy felolvasni jár egy gyengén látó időshöz, ezzel pedig
a generációk közötti kapcsolat is erősödik.

Kártyával könnyebb
A 60+ program az idősélet minden területén
szeretne jelen lenni, hogy minél nagyobb tö-

megeket érjen el. A kerület ezért vezette be
a program másik fontos pillérét, a 60+ kedvezménykártyát, melynek lehetőségeit minden 60
éven felüli térítésmentesen igénybe vehet, a
kis plasztiklapban pedig hatalmas lehetőségek rejlenek. Ezeket az előnyöket erősíti az
Idősbarát Vállalkozás Program, melyen belül
több mint 200 üzlet és szolgáltató vállalta,
hogy 5–50% közötti kedvezményt biztosít
termékeiből a kártyával rendelkező idősek
számára. Az elfogadóhelyek között találunk
élelmiszer- és állateledel-üzletet, használhatjuk az állatorvosnál, de akár optikushoz,
vegytisztítóhoz és fodrászhoz is betérhetünk

Újbuda Önkormányzata 2009-ben nyerte el
az Európai Unió pályázata, a Quality Ageing – minőségi időskor projekt vezető partneri szerepét. A részt vevő önkormányzatok
és kutatócsoportok a három évig tartó közös
munka során arra keresték a választ, hogyan
biztosítsanak Európa-szerte teljes értékű életet a 60 éven felülieknek. Mind az öt partnerország saját programot dolgozott ki, majd
az ez alapján megszerzett tapasztalatokat
a projekt végén megosztották egymással, és
ajánlásokat fogalmaztak meg az uniós tagországok számára. Hoffmann Tamás polgármester a 2011-es zárókonferencián elmondta,
a 60+-t nemzetközi körökben is nagy elisme-

Idősek köszöntése Gazdagréten

rés fogadta, ami szerinte annak köszönhető, hogy a program mindig
partnerként kezelte az időseket.
A neves előadók többek között azt
hangsúlyozták, a szépkorúakra nem
problémaként, hanem kiaknázandó
tőkeként kell tekintenünk. Ennek
szellemében el kell érni, hogy minél később kerüljenek be a szociális ellátórendszerbe. Az inaktívak
esetében pedig képzésekkel és szabadidős programokkal érdemes javítani életminőségükön. Az MTA
Szociológiai Kutatóintézete például kísérletben bizonyította, ha az
elmagányosodott időseket számítógép, internet- és közösségi oldalak használatára oktatják, kitárul előttük a világ, barátokra lelnek,
és aktívan töltik mindennapjaikat. A nemzetközi kísérletek egyik legnagyobb tanulsága,
hogy ha sikerül az idős embert lefoglalni,
értelmes célokat adni neki, a leépülés kitolódik. A hasznos elfoglaltságok nyomán pedig
nemcsak életminősége, mentális állapota, de
még egészségi állapota is javul.

Q-Ageing újratöltve

Győrffyné Molnár Ilona projektvezető elmondta, azóta újra pályáztak, és a Senior Capital névre hallgató, szintén nemzetközi projekt
vezetőjeként elnyerték a lehetőséget a folytatásra. Ez pedig azért történhetett meg, mert
a Q-Ageing valódi eredményekkel és nagy
sikerrel zárult le. – Újbuda az új projektben
a humántőke kiaknázására helyezi a hangsúlyt, és az 50 éven felülieket célozza meg.
A program az 50+-os korosztály átképzésében, munkában maradásában nyújt támogatást, és azt az üzenetet terjeszti, hogy ebben
a korban is lehet pályát, munkakört váltani
– számol be a Senior Capital küldetéséről a
projektvezető, aki szerint hazánkban még
mindig nem honosodott meg a nyugati társadalmakban régóta hódító élethosszig tartó
tanulás eszméje, amely arra tanít, hogy manapság 10–15 évenként váltásra kényszerülhetünk, ehhez pedig állandóan tágítanunk,
frissítenünk kell tudásunkat. Az új projekt
égisze alatt számítógépes és nyelvtanfolyamokat, valamint tréningeket szerveznek
a résztvevőknek, melyeken ugyanúgy terítékre kerül az önmegvalósítás, mint a vállalkozóvá nevelés, a pályázati lehetőségek megismertetése és a józan hitelfelvétel.

Itthon is összefogtak az idősekért

Újbuda projektvezetői tapasztalatai nyomán
itthon is kézbe vette az idősügyet, és összefogást kezdeményezett a magyar településekkel.
Idén tavasszal tizenhárom önkormányzattal írt
alá együttműködési megállapodást, hogy az országon belül is megvalósítsa a változások motorjaként működő tapasztalatcserét. Hoffmann
Tamás az aláírási ceremónián elmondta, Újbuda szerepet kíván vállalni a nemzeti és regionális időspolitika formálásában, ezért fontos
az összefogás, melynek segítségével nagyobb
eredmények érhetők el országos szinten is.
A felek többek között vállalják, hogy együttműködnek az időseket érintő társadalmi szemlélet javításában, az időskor értékeink hangsúlyozásában, a tapasztalatok megosztásában,
valamint a helyi és országos jogi szabályozás
előmozdításában. A kooperáció értelmében
közös tudásbázist hoznak létre, kampányokat,
akciókat szerveznek, törvényjavaslatokat készítenek elő, de az aláírók közös pályázatokon
is indulhatnak.
(Újbuda)

H- 1177 Budapest, Hunyadi János út 16.
Tel: +36-1-371-0303
Fax: +36-1-371-0308
E-mail: electrocord@electrocord.hu
Web: www.electrocord.hu
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Horgas Eszter hazaért

A Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkal
mából megrendezett Gárdonyi Csillagai program
sorozat egyik rendhagyó akciójában hazánk talán
legszebb fuvolaművésze egy hőlégballonnal emel
kedett a magasba a Kopaszi-gáton. Az eseményt az
Itthon vagy – Magyarország, szeretlek című tévés
vetélkedőben láthattuk viszont.
Az M1 szórakoztató műsorában hétről hétre ismert és elismert
művészek, hírességek mérik össze tudásukat hazánk kultúrá-

járól, történelméről és hagyományairól. A Magyarország, szeretlek népszerűsége jó ideje töretlen, jelenleg a
csatorna egyik zászlóshajója, éppen
ezért készítői úgy gondolták, eljött az
ideje, hogy „kitörjön” a stúdióból, és
egy hétvégén megmozgassa az egész
országot. Az M1 országos felhívást
tett közzé, amelyben főként önkormányzatok jelentkezését várták. Így
került a szereplők közé Újbuda is, aki
a Gárdonyi Csillagai megszervezése
mellett arra is vállalkozott, hogy hőlégballonnal szállítja haza a kerület
egyik ismert személyiségét.
A szeptember 28–29-én lezajlott hétvégi 20 órás műsorfolyamban a jól ismert
vetélkedő adta a vezérfonalat, melyet
hazánkkal és otthonunkkal kapcsolatos
helyszíni tudósítások, kisfilmek, bejátszások színesítettek. A csatorna által
szervezett „Itthon vagyok” országos
mozgalom nemcsak az egyes települések
jellegzetességeit, hagyományait, büszkeségeit mutatta be, de azokat az embereket is kameravégre kapta, akik egykor
elhagyták szülőhelyüket, de most, a tévéműsor által visszatérnek oda.
Az Újbudához szorosan kötődő fuvolaművész, Horgas Eszter kezdetben
vonakodott a felkéréstől, hiszen a nehezen irányítható repülő jármű nem
keltett benne sok bizodalmat.
– Rettentően izgultam, de érdemes
volt belevágni a kalandba – mondta
földre térése után a művésznő, akit a
biztonság kedvéért csak néhány méter
magasra engedtek fel a levegőbe.
– Nem a kerületben lakom, ám ennek vajmi kevés jelentősége van, hiszen állandóan jövök-megyek a nagyvilágban. Rendkívül erősen kötődöm érzelmileg Budapesthez.
Rengeteg egzotikus országban játszottam már, de mindig
melegséggel tölt el a hazatérés. A Weiner Leó zeneművészeti
iskolában tanítok, ahol 14 növendékem van, ezért úgy érzem,
hazajárok Újbudára – mesél kötődéseiről Horgas Eszter, aki
azt mondja, megtiszteltetés egy Prima Primissima díjas intézményben oktatni, ahol ráadásul teljes mértékben hagyják őt
kiteljesedni. (Újbuda Önkormányzata köszönetét fejezi ki a Bu(T. D.)
dapest Ballon Klubnak a segítő közreműködéséért.)

Gárdonyi
csillagai
Gárdonyi Géza születésének
150. évfordulóját kerületünk különlegesen gazdag programsorozattal
ünnepelte. Az Újbudai Kulturális
Intézet kétnapos irodalmi vurstlival
tisztelgett az Egri csillagok halhatatlan szerzője előtt. A színes vásári
forgatagban a látogatókat színpadi műsorok, játékos vetélkedők,
kiállítások, fekete leves és törökméz
várták.
A rendezvény eseményeinek vezérfonalát a legendás író életének
olyan részletei adták, amelyek nem
voltak az iskolai tananyagban.
– A magyar irodalom egy titkokkal, legendákkal övezett, kivételes
egyéniségéről van szó, az irodalmi
vurstlin Gárdonyit, az embert szerettük volna bemutatni, és felderíteni
izgalmas életének részleteit – számolt be a rendezvény alapötletéről
a főszervező Preisinger Éva, a KULTI
igazgatója. Hetekkel korábban hirdették meg a 7–8. osztályosok körében a Gárdonyi-kód nevű izgalmas
kalandjátékot, melyben a diákoknak
igazi nyomozómunkát kellett végezniük az író titkos naplója nyomán.
A Gárdonyi téren felállított sátrak
között pletykasátorba is beülhettünk, ahol korabeli bulvárhíreket
suttogtak a fülünkbe.
A rendezvény egyik legnagyobb
lélegzetű eseménye a Petőfi Musical
Stúdió által színpadra vitt Egri csillagok musical premierje volt. Az operett- és musicalszínészeket kinevelő
iskola darabja Vicus és Gergő elrablásától a pár házasságáig mutatja be
a történteket, miközben Dobó István
és katonáinak várvédő harcai is
megelevenednek. A hétvégi programokon keresztül a török kultúrával
is közeli kapcsolatba kerülhettünk.
Szombat este a nagysikerű Egri csillagok film werkfilmjét vetítették le,
ezután az alkotókkal beszélgethetett
a közönség.
(T. D.)

A X I . K E R Ü L E T Ú J B U D A Ö N K O R M Á N Y Z ATA A Z Ú J B U D A P R I Z M A
K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L Ő S Z I N A G Y TA K A R Í T Á S I A K C I Ó T S Z E RV E Z
NOVEMBER 5. ÉS 22. KÖZÖTT
Tisztelt Újbudaiak!
A XI. kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonproﬁt
Kft. idén is megszervezi őszi nagytakarítási akcióját, a Tisztaságot Újbudán!
keretein belül a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy újra közös erővel
dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek és
járdák megtisztításáért.
A nagytakarítás során keletkező zöldhulladék elszállításáról az Önkormányzat
gondoskodik, ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatosságra. A gallyakat és ágakat a későbbiekben meghirdetett napokon
helyben, tehát házhoz menően aprítékoljuk, és szállítjuk el a házak, épületek
elől.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra
is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkormányzat
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 80x80x80 centiméteres, fából
készült komposztálókereteket, amikből minden társasház és családi ház 2-2
darabot igényelhet. Jelentkezni és további információkat kérni a
kornyezetvedelem@ujbuda.hu címen vagy a (+36-1) 372-46-45-ös
telefonszámon lehet.
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is
igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF
Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes
edények mellett. A zsákok az akció időtartama alatt az Újbuda Prizma
Közhasznú Nonproﬁt Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át,
a készlet erejéig.
A nagytakarítási akció keretében az Újbuda Prizma munkatársai az alábbi
helyszíneken és megadott időpontokban lesznek jelen, és vesznek részt a
közterületek megtisztításában:

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
GYŰJTÉSE: NOVEMBER 9. 9:00-12:00 ÓRÁIG
• GAZDAGRÉT RÉTKÖZ U. – TORBÁGY U. SAROK
• ŐRMEZŐ CIRMOS UTCAI PARKOLÓ
• KELENFÖLD VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK
• ALBERTFALVA FEHÉRVÁRI ÚT –VEGYÉSZ U. SAROK
• SZENTIMREVÁROS EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ
100
95

ÚJBUDA PRIZMA
A mi városunk.

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Kérjük, éljenek a szervezés által biztosított lehetőségekkel, hogy még tisztább, zöldebb és egészségesebb környezetté váljon lakóhelyünk.
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Egy hónap Karinthynak
Közös programmal emlékezik a 75 éve
elhunyt Karinthy Frigyes íróra a Petőfi
Irodalmi Múzeum és a Hadik Kávéház
októberben.
A „Karinthy vagyok, térjen magához!” mottójú együttműködésben a múzeumban Karinthy
Frigyes-emlékkiállítást rendeznek Számadás a
tálentomról címmel. A kávéházban különböző
programokkal, nyereményekkel és gasztronómiai meglepetésekkel is találkozhatnak az
érdeklődők – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója és Bosznai
Tibor, a Hadik Kávéház művészeti vezetője
mutatta be a két intézmény egy hónapig tartó
kulturális kooperációját.

Karinthy-szelet
– A gasztronómia maga is művészet, így már
csak ezért sem meglepő, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Hadik együttműködést
kötött. Ugyanakkor ennél is fontosabb az az
ember, aki a két helyszínt összeköti: Karinthy
Frigyes, akiről a múzeum egy különleges emlékkiállítást nyitott. Az ő személyisége hatja
át ezt a kávéházat is, neki és feleségének, az
ellenállhatatlan Böhm Arankának köszönhető,

hogy ez a hely bekerült az irodalomtörténetbe.
A közös programunk célja az is, hogy ezzel
az akcióval az irodalmat jobban visszahozzuk
az emberek mindennapjaiba – hangoztatta E.
Csorba Csilla.
A PIM-ben látható Karinthy Frigyes-emlékkiállításon felvázolják az író életútjának
alapvető állomásait Karinthy-ábrázolások,
relikviák, kéziratok, valamint korhű, 20. század elejéről származó iskolai tárgyak és az írót
egykor megihlető technikai eszközök bemutatásával. Viaszlemezen megőrzött hangfelvételről hallható az író hangja, alakját pedig több, az
utóbbi évtizedekben nem vetített mozgófilmkocka is megidézi. A látogatók megtekinthetik
annak a repülőgépnek a modelljét is, amellyel
az író is repült barátjával, a fiatalon elhunyt
Wittmann Viktorral,
illetve a léghajót is,
amely a gyerekkori
olvasmányaira és az
Utazás a Merkúrba
című könyvére utal.
Október 24-én a
Hadik Irodalmi Szalon is bekapcsolódik
a Karinthy-hónaphoz,
amelynek
házias�szonya Juhász Anna,
Juhász Ferenc költő
lánya, a vendég pedig E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi
Múzeum főigazgatója
lesz. Október végén
pedig egy nagyszaLÁGYMÁNYOS
bású Karinthy-estet is
rendeznek a PIM-ben,
ahol többek között
Karinthy Mártontól is rengeteg családi anekdotát lehet majd hallani. Mind a múzeumban,
mind a kávéházban lesz Karinthy-kvíz, amelyet
érdemes kitölteni, mert értékes nyereményekkel
lehetnek gazdagabban a győztesek. – Ezenkívül
a Hadikban megkóstolhatják az újragondolt Karinthy-szeletet – mesélte Bosznai Tibor, a Hadik
művészeti vezetője.
(K. A.)

Róma–Párizs–Budapest
a Próféta Galériában
Takáts Márton grafikus műveiből nyílt kiállítás szerdán
a Próféta Galériában.

Takáts Márton grafikus műveiből nyílt kiállítás szerdán a Próféta Galériában.
A Róma–Párizs–Budapest címet viselő kiállítás megnyitóján Galambos Ádám
teológus elmondta: – Takáts nem akar filozofálni, és nem pompát keres, hanem
a hétköznapit teszi ünnepivé; mikrokörnyezetünk azon részeit dolgozza fel, amit
abban élve talán monotonnak értékelünk. Észreveszi, elmeséli, felhívja a figyelmet arra, ami mellett csak úgy elmennénk.
Városlakóként a grafikusművészt elsősorban a minket körülvevő környezet
képi megfogalmazása, bizonyos részeinek megjelenítése érdekli. A zene, építészet, képző- és iparművészet fővárosaiban inspirálódó művész olyan környékeket is megfest, ahol gyakran megfordult, és a városrészletek képei szinte belé
ivódtak – így budapesti és párizsi kávéházak, római utcarészletek és enteriőrök
is szerepelnek képein. Az alkotó a helyszínnel való kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, – autóműhely, vasúti pályaudvar, vagy éppen a műtermével szemben álló
éjjelnappali üzlet nyer új értelmet képein.
Takáts Márton 1995-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem kép
grafika szakán, mestere König Róbert grafikusművész volt. A 90-es évek közepe
óta elsősorban a klasszikus hagyományok mentén kialakított rajzaival és grafikáival vált ismertté. Akvarelljein, olajfestményein és szénrajzain úti élményeket, városképeket és enteriőröket örökít meg. Művészetére olyan alkotók voltak
és vannak hatással, mint a kortárs olasz Alessandro Papetti, a spanyol Alejandro
Quincoces és , a Párizsban élt magyar Kossuth-díjas festőművész.
A kiállítást az érdeklődők 2013. október 16-ig, keddtől péntekig 13 és 18 óra
között tekinthetik meg.
(K. V.)

Egy éves a Hegyvidék
B e vá s á r ló köz p o n t !

Karitász önkéntes program
Budapest legnépesebb kerületében

Mindenkinek jut egy szelet az ünneplésből!

Tennél másokért, csak nem tudod hol kezdd el?
Ismerd meg a „2880 óra” projektet és csatlakozz hozzánk!
Segíts másokon! www.karitasz.hu/2880-ora
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
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Indulnak az együttes próbái
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1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka
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Érdeklődni lehet a
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

asztalfoglalás: (061) 481 3000

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

Gasztroenterológiai
magánrendelés
a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszokkal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, hasnyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal
forduljon hozzánk bizalommal!
Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?
Hasmenés? Fájdalommentes endoszkópos
vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-515-51-34

Mészársteak

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós teasütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!

Swiss Selection

Ceruza Megapapír

Emanuel Berg

otp bank

dm

Egy éves a Hegyvidék Bevásárlóközpont, amelynek alkalmából nem csak a megszokott minőségi kínálattal,
hanem egy különleges ünnepi akcióval is várjuk. Ha születésnap, akkor ajándék, vásároljon bármely üzletünkben október 1-je és 29-e között legalább 2000 forintért és gyűjtse össze a matricákat a garantált ajándékokért. Persze az ünneplésből mindenkinek jut egy szelet, így akár egy matricával is megnyerheti a félmillió
forintos ajándékkártyát és a további értékes nyereményeket. Október 12.-én pedig egy hamisítatlan szülinapi
zsúrral várjuk, ahol a jó hangulatról Palya Bea és a számtalan gyerekprogram gondoskodik. Keresse az akció
részleteit honlapunkon, és ünnepeljen velünk az 1 éves Hegyvidék Bevásárlóközpontban.
Részletek: www.hegyvidekkozpont.hu/szuletesnap

(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!
+ megannyi üzlet és szolgáltatás

www.trofeagrill.com
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Mentálhigiénés programot indít a 60+, melynek célja az idősek életerejének, aktivitásának
javítása, ösztönzése, lelki problémáik megelőzése, kezelése. Toldi Tamás, az Újbuda 60+
menedzsere ismertette a részleteket.
– A program célja, hogy javítsuk az idősek életminőségét lelki egészségük védelmével és visszaállításával – kezdi az ismertetőt
Toldi Tamás. – A komplett projekt első lépcsője egy olyan előadássorozat, melynek témái az
időskort kiemelten érintik, úgy mint a betegségek, a fizikai teljesítmény csökkenése; olyan
élethelyzetek nehézségei, mint a hozzátartozó
elvesztése, nyugdíj utáni életmódváltás, vagy
a magány, társtalanság, egyedüllét kérdései –
folytatja.
Az előadássorozat a legelső, de nem egyetlen lépése a mentálhigiénés programnak.
A szervezők tervei szerint az érdeklődőkből,
érintettekből idővel szakember vezette önsegítő csoportok alakulnak, amelyek tipikus,
beazonosítható gondok mentén szerveződnek.
A program második elemeként mentálhigiénés képzésben részesítik az általános önkénteseket, hiszen ők ezt jól fel tudják használni a
kortársaikkal való napi kapcsolattartás során.
Harmadik lépésként pedig kifejezetten segítő
tevékenységre is képeznek majd önkénteseket,
akik azt sajátíthatják el, miként tudnak minél
hatékonyabban részt venni egy-egy időskorú
lelki életének javításában a kontaktuson és
kommunikáción keresztül.
Fontos kiemelni, hogy ez a program nem
konkurálni kíván az egészségügyi szakellátással, pszichológiával vagy pszichiátriával,
hanem azok működését támogatja, egészíti ki.
Ezért a program szervezői nem egyéni foglalkozásokban gondolkodnak, hanem közösségi, csoportos segítésben, egyfajta közbenső
gyógyításban, amiben kipróbált szakemberek
tevékenykednek. Toldi Tamás hangsúlyozta, a
program rengeteg embert érint, hiszen a kerületben lakó 41 ezer idős emberből bárkinek lehet olyan lelki problémája, amelyen különböző
mértékben tudnak enyhíteni.
Az előadások pontos időpontját lapunk következő számában olvashatják.
(Újbuda)

60+

Az idősek mellett
a középkorúakat is segíti a kerület
Az 50 év feletti korosztály tudásának fejlesztését, gazdasági és társadalmi szerepvállalásának erősítését
célozza meg az a kétéves európai uniós program, melyet kilenc nemzetközi partner részvételével Újbuda
Önkormányzata vezet. A Senior Capital projektben hamarosan el is indul a célcsoportot érintő képzési
program a kerületben.
– A Senior Capital projektben azokat a középkorúakat szeretnénk helyzetbe hozni, akiknek szakmai élete megtorpant, fordulóponthoz érkezett – tájékoztat a program célkitűzéseiről

Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató. A projektvezető szerint a nekik felkínált lehetőségek mind azt szolgálják,
hogy megtanuljanak alkalmazkodni a megváltozott feltételek-

A 60+ programon belül már évek óta folyik a
harc a digitális analfabetizmus ellen. Ennek
legújabb állomásaként október 8-a után az
Újbudai Idősek Akadémiája keretében útjára
indulnak az új idegennyelvi és informatikatanfolyamok. A 20 órás képzések célja, hogy
bővítsék a szenior korosztály kommunikációs
ismereteit, és ezáltal is könnyítsék a tájékozódásukat a mindennapokban.
Az idegennyelvi oktatásnál például a külföldön való boldogulás a cél, épp ezért a nyelv-

– 1 éves születésnap
félmilliós nyereményjátékkal!

A minőség és a különlegesség jegyében 1 éve nyitotta meg kapuit Magyarország első környezettudatos
üzletközpontja, a Hegyvidék Bevásárlóközpont. A családias hangulatú XII. kerületi kis központ alig
egy év alatt teljesen beépült a környék lakóinak mindennapjaiba. A Hegyvidék Bevásárlóközpont
1 éves születésnapja is különleges lesz, egy félmillió forintos ajándék-kártya, három darab 100
ezer forint értékű kozmetikai utalvány, és három darab 50 ezer forint értékű ajándékcsomag kerül
kisorsolásra! De olyan azonnali nyeremények is gazdára várnak, mint például ínyenc torta-szelet,
vagy minőségi bor.
Aki ma a Hegyvidék Bevásárlóközpontba betér – nem túlzás – egy úttal kellemes
környezetben, kényelmesen, mindent el tud intézni. Bevásárlás, hentes, bank, divat,
kultúra, étterem, két óra ingyenes parkolás, minden rendelkezésre áll. Október
elsején az 1. emeleten megnyílt az ország első és integrált szolgáltatást nyújtó
kormányablaka, ahol okmányirodai ügyintézés is elérhető és az üzletház
földszintjén hamarosan megnyílik a négyablakos posta is.
Az 1 éves születésnap részeként október 12-én, szombaton este 18 órától egy
ingyenes Palya Bea koncertnek ad otthont az üzletház, ezt megelőzően, délelőtt és
délután pedig a gyermekek válogathatnak különböző programok, foglalkozások közül.
Önt is várjuk szeretettel!

http://www.hegyvidekkozpont.hu/szuletesnap

ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ ÜRES LAKÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE – 2013 – II.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 40/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012./VI.
6./ XI.ÖK számú rendelete alapján az alábbi nyílt pályázati
felhívást teszi közzé:
Pályázat célja: Az Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában álló üres, felújításra váró lakásingatlanokat, melyek
lelakottsága miatt a bérbeadáshoz elengedhetetlenül szükséges generálfelújítása bérbeadás céljára gazdaságosan nem
megoldható.
A pályázatra kiírt lakások címe:
1. Budapest, XI., Zenta u. 3. sz. fszt. 10., hrsz. 5517/1/A/5
2. Budapest, XI., Zenta u. 3. sz. I. 1., hrsz. 5517/1/A/7
3. Budapest, XI., Csurgói út 21. sz. fszt. 2., hrsz. 3079/0/A/2
4. Budapest, XI., Kruspér u. 6–8. sz. fszt. 8/A, hrsz.
4120/0/A/8
5. Budapest, XI., Bartók Béla út 124. sz. III. 1/A, hrsz.
3410/A/187
A lakások adatait, alapterületét, felszereltségét, műszaki állapotát, minimális ajánlati árát, a pályázati biztosíték összegét
és megtekintésének időpontjait a részletes pályázati kiírás és
mellékletei tartalmazzák.
Az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján minden más jogosultat meg-

hez, és felvértezzék magukat a munkahely- vagy pályaváltoztatáshoz szükséges naprakész tudással. Ennek szellemében hamarosan elindul az a 45 főre tervezett mintaprogram, melyben
nyelvi, informatikai és vállalkozási tréningeken vehetnek részt a szerencsés jelentkezők.
A képzések típusait egy korábban készített felmérés alapján állították össze, tehát a résztvevők valóban azt tanulhatják, amire a legnagyobb szükségük
van. A tréningek legfőbb célja az önállóságra nevelés, és az állás megtalálásához szükséges kompetenciák megszerzése, illetve a meglévők kiszélesítése.
A foglalkozásokon álláskeresési technikákat oktatnak, interjúszituációkra készítenek fel, de vállalkozási ismereteket is tanulhatunk.
A projektvezető elmondta, már támogató cégek is
csatlakoztak a programhoz, az IBM például nemrégiben jelentkezett, hogy részt venne a tréningeztetésben. Az igazgató asszony arról is tájékoztatott,
állásközvetítő cégekkel is felvették a kapcsolatot,
amelyek abban segítenek majd, hogy a tanfolyamon
végzettek nagyobb eséllyel juthassanak munkához.
Jelenleg a kiválasztás folyik, hiszen közbeszereztetés
útján választják ki a programot lebonyolító társaságot. A képzés
decemberben indul el, és március végén fejeződik be.
(T. D.)

60+ – Tanfolyamok a zökkenőmentes kommunikációért

Hegyvidék Bevásárlóközpont

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2013. október 9.

Képünk illusztráció

10 Újbuda
60+ lelki egészségünk
megőrzéséért

előző, valamint Budapest Főváros Önkormányzatát az 1991.
évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése alapján elővásárlási
jog illeti meg.
Pályázat célközönsége: A pályázaton devizabelföldi- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.
Pályázati biztosíték összege: Az ajánlat minimális értékének
15%-a. A pályázati biztosíték összegét a pályázat benyújtását
megelőzően kell csekken befizetni vagy átutalni a részletes pályázati kiírásban megadott számlaszámra.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 30.
12.00 óra.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon,
zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Polgármesteri
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. kerület,
Zsombolyai út 4. III. em. 303. sz. szobában).
A borítékra rá kell írni: „Lakáspályázat RM-2013-II.”.
A pályázati borítékok bontása: 2013. november 4-én 9.00
órakor.
Befizetési csekk kérhető a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályon (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4.
III. em. 303. sz. szobában), továbbá a részletes pályázati kiírás
és pályázati adatlap ugyanitt, valamint az Ügyfélszolgálati
Irodán (Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. fszt.) átvehető, vagy az Önkormányzat internetes oldaláról (www.ujbuda.
hu) letölthető.
Budapest, 2013. szeptember 30.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k.

tanról kevés szó esik, sokkal fontosabb maga
a szókincs bővítése. Ugyanez az informatikára
is igaz. Az office alkalmazás és a gépismeret
kevésbé jellemzi majd a tananyagot, inkább a
kommunikációhoz szükséges internetes böngészés részesül előnyben: így megtanulnak
e-mailt írni, chatelni, skype-olni stb. A pedagógusgárda elsősorban a kerületi intézmények
tanáraiból verbuválódott, az oktatás párhuzamosan több helyszínen is zajlik, a helyi iskolák mellett a Bölcső utcai épületbe is várják a

beiratkozott jelentkezőket. Az Újbudai Szenior
Programközpontban egy számítógépes termet vehetnek birtokba a résztvevők, amely –
a tanfolyam végeztével – a nagyközönség előtt
is megnyitja kapuit; a kerületi időseknek nyílik lehetőség ingyenes internethasználatra.
A teremben nem marad magára az idős ember,
a generációk közötti együttműködés jegyében,
egyetemisták fognak segítséget nyújtani számukra.
(K. A.)

programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 200 havi
programjából
60+ TERMÉSZETJÁRÁS 2013.
Októberi programok
OKTÓBER 9., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)
(30)560-8042
2. Mátra-hegység:
Mátraszentlászló–Ágasvár–Mátraverebély
14 km, 300 m
Találkozó: 6.30, Stadionok, Volán p.u.
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
(70)207-5374, ill. 316-7423
OKTÓBER 16., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)
(30)560-8042
2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Előzetes jelentkezést kér!

További programok
és információ:

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

Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
(70)207-5374, ill. 316-7423
OKTÓBER 17., CSÜTÖRTÖK
Eger: az egri vár napja
A láthatatlan ember című kiállítás megnyitója
Az Érseki Palota pincerendszerének bejárása
Találkozó: 6.30, Keleti p.u.
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Katona István (TvTE)
(20)475-3307
OKTÓBER 20., VASÁRNAP
Pilis-hegység:
Dobogókő–Lajos-forrás–Pomáz
Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
(70)207-5374, ill. 316-7423
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak megfelelő, szükség esetén esőkabát,
bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz
vagy üdítőital.

Városismereti séta
– 60+ gyalogtúrák
Október 14., hétfő
Újbuda Tóváros
A 800 éves Árpád-kori Kána falunak állított
emlék megtekintése az egykori templom maradványai mellett. Séta a tó körül
Találkozás: 10.00, Kosztolányi Dezső tér,
187-es buszmegálló
A program kb. 14 óráig tart.
Október 16., szerda
Látogatás a Prielle Kornélia úti Műszaki
Múzeumban
Találkozás: 9.30, Szenior Központ, Bölcső u.
3. Belépő: 400 Ft + vezetés ktg.
További információt Domoszlai Erzsébet
csoportvezetőtől kaphatnak
(06/30/862-8152-es számon vagy
e.domoszlai@freemail.hu címen)

mozaik

2013. október 9.

fogadóorák

keresztrejtvény
Simon István: A must énekel c. költeményéből idézünk egy versszakot.
Vízszintes: 1. Az idézet első 2 sora (C, N, E, V, A, Ű, P). 13.
Argon vegyjele. 14. Koma. 15. Olasz karmester (Alberto). 16. …-hop,
zenei műfaj és életstílus. 18. Pest megyei község. 19. Rövid női név.
20. Shrek nemzetsége. 22. Nehézkesen ír. 23. Német kikötőváros.
24. Savó egynemű betűi. 25. Könnyűatléta, sportriporter (István).
27. USA-beli író (Howard). 28. Szópótló szó. 29. Távbeszélő, röv.
30. Ellenállás. 31. Német úszónő (Kornelia). 33. Personal Computer,
röv. 35. Acélossá teszi. 38. Bátorság. 39. Erős kártyalap. 41. Hirtelen
ébred. 43. Víg betűi keverve. 44. Ír és skót néptánc. 46. Orosházai
cukrászdinasztia alapító (Béla). 48. Antonov felségjele. 49. Vitorlás
része. 51. Savkeverék! 52. Hangsor. 54. Szérum páratlan betűi. 55.
Híres cigány zenekar létszáma. 57. Számnév. 59. Tova. 60. Sűrű erdőből hazatalál. 61. Fürdeni kezd! 62. Házastárs apja. 63. Hajójavító
műhely. 64. Becézett férfinév. 66. Lopótök darab! 67. Hármas találat a
régi lottón. 69. Győzelem. 71. Ipper Pál.
Függőleges: 2. Sajnálja tőle. 3. Kalcium vegyjele. 4. Helyhatározó
szó. 5. Kis György. 6. Szőlőtámasz. 7. Tehergépkocsi-márka. 8. Szilícium vegyjele. 9. Magányos szerzetes. 10. Kör alakú, tüskés sövén�nyel körülvett dél-afrikai településforma (KRÁL). 11. Beleül páros
betűi. 12. Azonos római számok. 13. Az idézet második 2 sora (Y,
S, E, Ú, Ö). 17. Ukrán folyó. 19. Zenei félhang, idegen helyesírással.
21. Alkatrész. 23. Nyugalmazott rendőr dandártábornok (Antal). 24.
Adogatás. 26. Héber betű. 27. Szobrászművész (János). 28. Érzősejt.
30. Észak-amerikai indián törzs. 32. Egymást előző betűk. 34. Mást
állít be a helyére. 36. A végén elenged! 37. Angol férfinév. 40. Púpos
tulok. 42. Szálfatermetű. 45. Kaloda belseje! 47. Bolgár hegység. 50.
Ménes van rábízva. 53. Lerakat. 56. Szék része! 57. Magyar méltóság
a kettős fejedelemség idején (névváltozat!). 58. Kabarészerző, a végén
a keresztnév kezdőbetűjével. 60. Állatnak vetett húsos csont. 61. Gépkocsimárka. 63. Rúd betűi keverve. 64. Gyümölcs. 65. Fikarc páros
betűi. 68. Házőrző. 69. Kettős betű. 70. Lezsák Sándor.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13.

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 18.
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Száz színben ég a lomb az őszi térben, csak
a vonuló vadlibák énekelnek”. NYERTESE: Szemereczky Ilona, Bocskai u. Nyeremény:
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás,
17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden
páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás.
Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Október 11. 18.00 Hideg vízben fürdetett
gondolataim. Takács Bence Ervin előadóművész
improvizatív estje. Politikai plakátkiállítás.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806

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.

LMP-HÍREK

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

A KDNP PROGRAMJAI

A JOBBIK PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás:
hétköznapokon 14–18 óra között.
Október 24. 18.00 Szentimrevárosi Esték a Szent
Margit Gimnáziumban. Vendég: Harrach Péter a
KDNP frakcióvezetője. Házigazda: Rétvári Bence
és Csizmadia László.

Villányi út 20/A. Tel.: +36/30/489-0996. Nyitva
tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Október 9. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek: Bórkóstolóval egybekötött előadás a magyar föld védelméről
Suhajda Krisztián országgyűlési képviselővel Akié
a föld, azé az ország címmel. (Bartók Béla út 96.)

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

Háztartási gépek

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel,
+36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
XI., KAMARAERDŐN, panoráma alatt, villamos közeli 225
nöl. zártkerti telekrész, kis romos építménnyel eladó. Befektetésnek is kiválóan alkalmas. 06/20/996-8494.

MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/2885148.

Bérlemény

Szolgáltatás

KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.

FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.

Oktatás

ZÁRAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/863-7680.

MATEK-fizika-kémia tanítás. 06/70/647-2243.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/959-0134.
BESZÉDCENTRIKUS németnyelv-oktatás Újbudán, tel.:
06/20/959-7968.
KÖRTÉRNÉL orosz-, angoltanítás alapoktól nyelvvizsgáig.
386-2382, +36/30/751-0025.
MATEMATIKATANÍTÁS Sasadon. 06/70/574-7487.
ALLEE-NÁL angol, német. 466-5301, 06/30/259-7091.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. 06/30/386-2480.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/674-0421.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

WWW.AJTÓABLAKDOKTOR.HU Fa-, műanyag ajtók,
ablakok javítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával 18 éve. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos. 06/70/550-0269.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést vállal. 06/20/9982369.
SZOBAFESTÉS garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
WWW.ABLAK-AJTÓDOKTOR.HU Becsületesen már 20
éve! Mindenféle ablakok, ajtók javítását, szigetelését, festését,
zárak cseréjét vállalom garanciával. Ingyenes felméréssel! Homok Ferenc. 06/30/9-628-704.
LAPOS TETŐK, teraszok
06/20/9346-993, 2046-793.

szigetelése,

bádogozás.

FAKIVÁGÁS alpintechnikával. 06/30/255-4466.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat. Bontás
nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021,
06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és
teljes vezetékcsere földmunkával is 06/30/914-3588.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás garanciával. Balázs János technikus. T.: 362-4050, 06/20/917-0697.

Lakásszerviz
ÜVEGES biztosításra is. 310-4116, 06/30/281-1457.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere olcsón. 06/20/3210601.
ÜVEGEZÉS Budai Üveges: 06/30/357-2798, Avar u. 25.

impresszum

ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, burkolást, víz-,
villanyszerelést, kőművesmunkát vállal. 06/20/998-2369.
CSEMPÉZÉST garanciával vállalok. 06/20/254-7143.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát garanciával
vállalok. Hétvégén is hívható! 06/30/458-6231, 06/1/291-5966.
ASZTALOS-, lakatos-,
06/70/545-1869.
PARKETTÁS munkák,
06/30/9488-909.

redőnyös
csiszolás,

munkák,

zárjavítás.

lakkozás,

javítás.

LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel! 06/30/960-4525.
FAKIVÁGÁS, gallyazás olcsón. 06/70/501-3134.
PEDIKŰR, manikűr, műköröm. Igényes szép munka! Házhoz
is megyek. Bejelentkezés: Homok Zsuzsi. 06/70/618-7774.
JÁRÓLAPOZÁST,
06/30/227-9616.
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csempézést

vállalok

referenciákkal.

FESTÉS kedvező áron, ingyenes felmérés. 06/20/454-2579.

OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák, takarítás, karbantartás
lélekkel. +36/30/418-6663.

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/5477299, www.brahmakumaris.org/hungary
GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon a Széll Kálmán téren. Tel.: 06/30/357-2798.
LÉZERSEBÉSZET Újbudán: vírusszemölcsök, benőtt körmök, seprűvénák stb. T.: 06/70/402-2262.

Régiség
GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény stb.) vásárol magángyűjtő. Pál István, tel.: 06/20/947-3928.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, hagyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft,
ezüst: 180–360 Ft. www.loisgaleria.hu II., Margit krt. 51–53.,
316-3651.
HERENDI porcelánt, ezüstöt, régiséget, hagyatékot veszek!
Dr. Sági. 06/30/956-1188.

Gondozás
IDŐSEK Gondozóháza ősfenyőkkel körbeölelt, csendes, magas színvonalú környezetben. Kis létszámú elhelyezés, egyénre
szabott gondozás, családias légkör. Fürdőszobás szobák Érden
az M7-es lejárótól 2 km-re. A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat várja hívását: 06/30/294-8131.

Állás
BUDAPESTI ingatlanhálózat keres XI. kerületi irodájába
munkatársakat, ingyenes képzéssel. l.morvay@gdn-ingatlan.
hu
KELENFÖLDRE keresünk személyi asszisztenst, „mindenest”: otthonok.com

Társkeresés
DEBORAH színvonalas társközvetítője! 06/30/469-9411,
240-0090.
TÁRS (társalkodó)nőt keres kerületi egészséges 60 éves férfiember. 06/30/263-2361.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

Könyvek

VILLANYSZERELÉS, számítógép-javítás.
ro-stamm.com, 06/30/951-3828.

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

www.elekt-

Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft.
• Ügyvezető igazgató Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotó: Hultai Gergő, Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László
• Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600. csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk.
képv. Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz
egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu. Minden hó első
péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint
előzetesegyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
ogy. képv., alpolgármester. Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri:
minden hónap második szerdáján. 15–16.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119. Bejelentkezés:
Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Október 16-án 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.). sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától.
Budafoki út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önk. képv. Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
(Bartók Béla út 141.) 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

Okmányiroda nyitva tartása
Hétfő: 8–19
Szerda: 8–19
Kedd: 8–18
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–16

pályázat
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot
hirdet növényültetés céljából.
Pályázók köre: Magánszemélyek:
pályázatot nyújthat be az, akinek
az ingatlana előtt nincs vagy kevés
a fa, cserje.
A pályázat benyújtása: A pályázati adatlap a www.ujbuda.hu
oldalról letölthető, valamint átvehető az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán.
Beadási határidő: 2013. október
14. 16 óra
A megadott határidőn túl beadott
pályázatokat nem áll módunkban
elfogadni.
További információ: A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 3724-565-ös telefonszámon.

További
információkért
olvassa be
telefonjával
a QR-kódot!
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„Szívetekben legyetek büszkék!”
Kirtsch Annamária és Szabóné Kircsfalusy Katalin
Schweidel József aradi vértanú ükunokái. Vég
nélkül anekdotáznak a család történelméről,
elveszett emlékekről, megtalált rokonokról –
szinte minden leszármazottról tudnak egy-egy
olyan históriát, amit biztosan nem találnánk meg
a történelemkönyvekben.
Schweidel József magyar honvédtábornok 1849. október
6-án halt hősi halált Aradon. Társához, Kiss Ernőhöz utoljára így szólt: „Nevemmel oly’ örökséget hagyok gyerme-

keimre, amelynek a világ végéig megmarad az értéke.”
A vértanúnak és feleségének, a lengyel származású Bilinska Domicellának négy gyermeke született. Legkisebb

lányuk, Anna leszármazottai máig hűen őrzik a vértanú
emlékét, a fennmaradt fényképeket és címert. Örömmel
vesznek részt az aradi vértanúk tiszteletére tartott minden
megemlékezésen.
– Nagyanyánk minden október 6-án kikért minket az iskolából, hogy részt tudjunk venni a Ferenciek templomában tartott emlékmisén, ami ugyan a
Rákosi-érában nem volt jó pont, de ő ebben szigorú
és kérlelhetetlen volt – idézik fel gyermekkorukat a
testvérek. – Mindig azt mondta: „Soha ne hivalkodjatok, szívetekben legyetek büszkék!”
Schweidel József szinte minden
utódjáról tudnak és mesélnek. Így tudtuk meg azt is, hogy szépapjuk felesége, Domicella férje halála után tejgazdaságot üzemeltetett, abból próbálta
felnevelni gyerekeiket. Domicella
jó barátságban volt a szintén özvegy
Damjanichnével, akivel haláluk után
egymás mellé temették őket a Farkasréti temetőben.
De felidézik a legidősebb fiút, Albertet is, aki apja nyomdokaiba lépett,
és maga is huszár lett. A vértanú egykori bajtársa, Haynau felajánlotta a fiúnak, hogy adoptálja őt, csak dobja el
ezt a „dicstelen nevet”.
Schweidel Józsefnek a tizenhárom vértanú közül elsőként állítottak egész alakos szobrot egykori szülővárosában, Zomborban. Utódai közül egyedül
Anna leszármazottai, Annamária és Katalin, illetve az ő

fiaik viszik tovább a családi vonalat. Azt mondják, írásos
emlékek, dokumentumok azért sem maradtak fenn, mert
a kápolnásnyéki kastélyt az oroszok kirabolták, a kriptát

feldúlták, a csontokat pedig széthányták. De a család hűen
ápolja a vértanú emlékét, minden rendezvényre elmennek,
amire csak tudnak, a megjelent újságcikkeket pedig már
gyűjtik az unokáknak.
(K. V.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES ÉS ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ
lakások költségelven alapuló bérbeadására – 2013 II.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázat célja: Az Önkormányzat költségelven kívánja bérbe
adni azokat a tulajdonában álló felújításra váró lakásingatlanokat, melyek lelakottsága miatt a bérbeadáshoz elengedhetetlenül szükséges generálfelújítása bérbeadás céljára gazdaságosan számára nem megoldható és a R. 10. § (3) bekezdésének
megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások:
1. Budapest, XI., Bukarest u. 3. sz. III. em. 4. Alapterülete:
129 m2
2. Budapest, XI., Kruspér u. 6–8. sz. fszt. 16. Alapterülete:
29 m2
3. Budapest, XI., Bánk bán u. 11. sz. I. 6. Alapterülete: 36 m2
4. Budapest, XI., Ballagi Mór u. 10. sz. III. 6. Alapterülete:
38 m2
5. Budapest, XI., Bartók Béla út 37. sz. III. 3. Alapterülete:
64 m2
6. Budapest, XI., Nagyszőlős u. 21. sz. II. lph. I. 3. Alapterülete: 60 m2

7. Budapest, XI., Bartók Béla út 136 fszt.11. Alapterülete: 25
m2
8. Budapest, XI., Hamzsabégi út 60/F III. lph. als.,1. Alapterülete: 54 m2
9. Budapest, XI., Budaörsi u. 101/A sz. tetőtér. Alapterülete:
48 m2
Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt vehet, aki a
pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét
betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 29.
12.00 óra
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei a Lakásgazdálkodási Osztályon
(Budapest, XI. kerület, Zsombolyai u. 4. III. em. 303. sz.
szobában), valamint az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest,
XI. kerület, Bocskai út 39–41. fszt.) átvehető, vagy az Önkormányzat internetes oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű havi lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2013. szeptember 27.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k.
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