
SIKERSZTORI
Újbudán épül az 
Ericsson új kutató-
fejlesztő központja
Lerakták a kerületi Infoparkban 
a svéd tulajdonú Ericsson új 
kutató-fejlesztő központjának 
alapkövét. Az épület a telekom-
munikációs óriásvállalat Svédor-
szágon kívüli egyik legnagyobb 
kutatási-fejlesztési centruma 
lesz, amely várhatóan 2017 
végére készül el, és mintegy 1800 
főnek biztosít majd modern, 
innovatív munkahelyet.  
A székház a Magyar Nobel-dí-
jasok Parkja projekt első 
ütemében készül.

Mintegy 25 éve telepedett le hazákban a 
svéd Ericsson, most pedig elérkezettnek 
látta az időt a bővülésre. Új kutató-fejlesz-
tő központjának alapkőletételét szeptember 
20-án tartották az Infoparkban. – Ilyen vo-
lumenű projekt esetében az alapkőletétel 
nem a kezdetet, hanem a munka derekát jel-
zi – hangzott el az ünnepélyes eseményen.

Az Ericsson Magyarország vezérigazga-
tója, Éry Gábor elmondta, több mint három-
éves cél teljesül azzal, hogy a Budapesten 
különböző helyszíneken működő egységek 
összeköltözhetnek, így a kutatás-fejlesztés 
mellett az értékesítés, a kiszolgáló és tá-
mogató osztályok, a regionális szolgálta-
tóközpont, valamint az Ericsson budapesti 
technológiai inkubátora, az Ericsson garázs 
is egy helyre kerül. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Újbudai garancia 
a budapesti olimpiára
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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Őszköszöntő  
a Bikás parkban
Az Újbuda Önkormányzata által 
szervezett Őszköszöntő Fesztivált 
a kissé hektikus időjárás sem tudta 
elrontani. A szervezők és a részt-
vevők okosan alkalmazkodtak az 
időnként átvonuló zivatarokhoz, 
így az esti tűzijáték kivételével 
minden programot, koncertet 
megtarthattak a Bikás parkban. 
Szeptember 17-én a közösségek 
erősítésén és a kulturális nevelésen 
volt a hangsúly.

Mivel a fesztivált idén éppen a Színházak 
Éjszakájának napján rendezték meg, adta 
magát a gondolat, hogy a nemrég fennál-

lásának 35. évfordulóját ünneplő Karinthy 
Színházat is meghívják a rendezvényre, és 
hogy más programokat is a színházi élethez 
kapcsolható tematika köré szervezzenek. Az 
újbudai családok körében különösen nagy 
népszerűségnek örvendett a középkor világát 
interaktív módon bemutató helyszín. Itt az 
érdeklődők régi korok ruháiba bújhattak, a 
felnőttek – akiknek egy jósdát is működtettek 
– a gyógyfűfelismerő ver-
senyen ajándékokkal gazda-
godhattak, míg a gyerekek 
elsajátíthatták a középko-
ri lovagi tornák bajvívási 
technikáit, vagy a banyata-
nyán simogathattak kisál-
latokat. A gyertyaöntéstől a 

kovácsok mesterségéig sok érdekeset lehetett 
látni a színes kavalkádban, de nagy sikere 
volt a western városkának is. A Kána falu tör-
ténetét bemutató kiállítás is kitelepült a Bikás 
parkba, és egy jurtányi csodát hoztak el, hogy 
az ősi település életét bemutathassák.

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere a 
nyeremények sorsolásakor kiemelte: az Ősz-
köszöntő Fesztiválnak – a szórakoztatáson 

túl – közösségépítő szerepe is 
jelentős. A városvezető a pe-
csétgyűjtő vetélkedőben részt 
vevők közül kisorsolt gyerekek-
nek adott át ajándékokat, ame-
lyek összértéke meghaladta az 1 
millió forintot. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Egymillió 
forintnál 
nagyobb értékű 
ajándékok 
találtak gazdára 
a családi 
rendezvényen

Válaszúton! – Interjú Osztie Zoltán plébánossal
A migrációs helyzet hosszú idő óta  
tematizálja mind a magyar, mind pedig  
az európai közbeszédet, morális, ideológiai  
és gazdasági kérdéseket felvetve. Osztie 
Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének elnöke szerint a szolidari-
tásnak mint keresztény alapelvnek helye  
van a történésekben, ám óva int, hogy  
a bevándorlást és a menekültkérdést  
egyként kezelve szülessenek meg olyan 
döntések, amelyek egész Európa jövőjére 
hatással lehetnek.

• A migráció az elmúlt időszakban fölülírt minden más gazdasági 
és politikai kérdést, a mindennapok részévé vált itthon és Euró-
pa-szerte egyaránt. Egyes adatok szerint mintegy 65 millió ember 
„van éppen úton a világban”. Két különböző álláspont vetélkedik 
arról, hogy az öreg kontinensnek miként is kellene kezelnie ezt a 
mérhetetlen emberáradatot, amely Európát is elérte. 

Cáfolhatatlan és megrendíthetetlen keresztény alapelv a szolidari-
tás. Szent István óta itthon is valljuk, hogy a rászorulókat be kell 
fogadni és segíteni kell rajtuk. Ezt meg is teszi a magyar kormány, 
amikor a legálisan érkezőket a szabályoknak megfelelően fogadja. 
Igen ám, de most nem erről van szó, hiszen nem mosható össze 
a vándorlók és a menekültek ügye. Itt most egy olyan áradatról, 
vándorlók olyan tömegéről van szó, ami részben szegénységtől és 

„háborúktól” generált, részben pedig irányított folyamat. Amikor 
igent mondunk ezekre a folyamatokra, egyúttal igent mondunk az 
embercsempészetre, a korrupcióra, az erőszakra és a terrorizmus-
ra. Azt javaslom, mindenki fontolja meg, valóban vállalja-e és el 
akarja-e ezt fogadni úgy, mint az európai jövőt formáló erőt.

• A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közzétett egy nyílt le-
velet, amelyben világosan megfogalmazták, hogy Nyugat- és 
Kelet-Európa már csak történelmi gyökerei miatt is másként 
vélekedik a migrációs kérdésről, hivatkozva itt a 150 éves tö-
rök elnyomásra. Valóban ekkora veszély leselkedik a keresztény 
Európára?

(Folytatás a 12. oldalon)

Emléktábla a fogságba 
hurcoltak tiszteletére
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Újbuda minden lakója profitálhatna a 2024-ben 
Magyarországon megrendezendő olimpiából. 
Amennyiben a nyolc év múlva esedékes ötka-
rikás játékokat Budapesten tartanák meg, a 
kerület több helyszíne is érintett lehet. Egyebek 
között erről volt szó a legutóbbi képviselői 
testületi ülésen.

Budapest mellett már csak két város, Los Angeles és Párizs ver-
senyez a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezési jogáért, 
miután Róma hivatalosan is kiszállt a „küzdelemből”. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság 2017 szeptemberében hozza meg 
végső döntését.

A pályázati anyag összeállítását követően a magyar főváros 
kandidálási folyamata nyáron jutott el második, középső szaka-
szába, amelynek legfőbb célja a versenyek színhelyéül szolgáló 
létesítményeket és földterületeket érintő garanciák beszerzése. 

Fürjes Balázs kormánybiztos, az olimpiai pályázat elnöke a 
nyár folyamán hivatalos úton valamennyi érintett önkormány-

zatot, így Újbudát is megkereste, hogy testületi jóváhagyást kér-
jen a földhasználati garancialevelekre. Ezt a képviselő-testület a 
szeptember 22-i ülésen meg is szavazta, továbbá több ingatlannal 
kapcsolatban döntött; azokat átadja átmeneti használatra a Bu-
dapest 2024. Nonprofit Zrt. részére a 2024-es budapesti olimpia 
előkészítéséhez. A szerződés 2022. október 1. és 2023. március 
1. közötti időszakban nem kizárólagos használatra, illetve 2023. 
március 1. és 2024. november 15. közötti időszakban pedig kizá-
rólagos használatra vonatkozik. A testület előtt Schneller Domo-
kos, a Budapest 2024 NZrt. vezetője prezentálta a terveket.

Ezek szerint a XI. kerületben három helyszínt érintenének a 
2024-es budapesti olimpia eseményei. Ezek egyike az Etele tér, 
ahol egy ideiglenes, 15 ezer néző befogadására alkalmas röplab-
dacsarnok épülne. Az Etele tér mellett szól a 4-es metró végállo-
másának és a Kelenföldi pályaudvarnak a közelsége, valamint az 
Őrmező oldali autóbusz-pályaudvar és a hamarosan ideérő 1-es 
villamos is. – A csarnok építése egy másik ingatlanon valósulna 
meg, mint az ugyancsak ide, erre a területre tervezett központi 
kórház – erősítette meg Scheller a testület előtt.

A másik kijelölt helyszín a Kopaszi-gát, ahová a 2500 fős 
triatlonközpontot helyeznék el a pályázat készítői. Fontos 
szempont volt, hogy a területen már eddig is sikeres triatlon-
versenyek zajlottak. A már megépült sportlétesítmények közül 
a 4000 főt befogadni képes Tüskecsarnokban bonyolítanák le 
az öttusaversenyek vívás számait. Emellett ez a csarnok adna 
edzőhelyet a kosárlabdacsapatoknak. 

A 2024-es olimpiától függetlenül megépítendő, de az olimpi-
át is szolgálni tudó létesítmények közé tartozik a Galvani híd, 
amely az Andor utca–Galvani utca folytatásaként kötné össze 
Dél-Pestet, Dél-Budát és a Csepel-szigetet. A Galvani híd je-
lentősen tehermentesítené a belvárosi forgalmat, emellett a So-
roksári út és a Szerémi út egyes szakaszainak terheltségét is 
csökkentené.

Újbudai garancia  
a budapesti olimpiára

aktuális

Tudta-e Ön, hogy... 

...a pajzsmirigy göbök megjelenése mögött 
számos pajzsmirigyzavar állhat. Egyes tí-
pusai pajzsmirigy túlműködést okoznak, 
mások a jódhiányos alulműködéssel áll-
nak kapcsolatban, vagy a pajzsmirigyrák 
gyanúját vethetik fel. Szakorvosok szerint 
egyszerű önvizsgálattal „kitapintással” is 
megállapítható, ha göbök alakultak ki a 
pajzsmirigyen vagy az aránytalanul meg-
nagyobbodott. Ennek ellenére sokan nem 
ügyelnek az intő jelekre, pedig rendszeres 
szűréssel elkerülhető lenne a későbbiekben 
nehezen kezelhető betegség.

A pajzsmirigy működési zavarairól Dr. 
Koppány Viktóriát, a Budai Magánorvosi 
Centrum endokrinológus szakorvosát kér-
deztük:

A pajzsmirigy egy kis huncut mirigy 
a gégeporc előtt a nyakunkon. Amilyen 
pici, olyan széles körű hatása van az álta-
lános anyagcserére, vércukorháztartásra, 
koleszterinszintre, szívritmusra, növe-
kedésre, szellemi fejlődésre, hangulatra, 
nőknél menstruációra, sőt, a teherbeesésre 
egyaránt.

A pajzsmirigyben a sejtek csoportokban 
foglalnak helyet. Amennyiben egy sejtcso-
port növekedésnek indul, abban az esetben 
göb (csomó a pajzsmirigy szövetében) ala-
kulhat ki. A megnagyobbodott pajzsmirigy 
hajlamos az évek múlásával göbösödni. 

Sokszor felme-
rül a kérdés, 
hogy ezek a gö-
bök rosszindu-
latú betegséget 
j e l e n t e n e k- e . 
Az esetek túl-
nyomó többsé-
gében a göbök 
jóindulatú, nem 
vagy alig nö-
vekedő részei 
a pajzsmirigynek. A göböket méretüktől 
függően lehet tapintással észrevenni, de 
lehet, hogyha aprók, akkor csak a pajzs-
mirigyultrahang mutatja ki. Milyen göbre 
kell fokozottan figyelni?

Ha hirtelen növekedésnek indul vagy 
hirtelen alakul ki, egyoldali, rekedtséget 
okoz, környezetével összekapaszkodott, 
akkor mindenképp további vizsgálat kell! 
Gyanús a göb az ultrahangleleten akkor, 
ha például szabálytalan a kontúrja vagy 
apró meszesedéseket tartalmaz. Ez ultra-
hang vezérelt aspirációs citológiát igényel, 
melynek során ultrahangvizsgálattal fi-
gyelve a göböt, speciális tűvel leszívják a 
göb tartalmát és abból megnézik a sejteket. 
Az 1 cm átmérőjű göböket mindenképp 
gondosan kell kivizsgálni.

Milyen kezelés alkalmazható? Rosszin-
dulatú, rákgyanús göböknél műtét kell, a 
pajzsmirigyet ilyenkor eltávolítják. Jóin-
dulatú, békés göböket ultrahanggal lehet 
kontrollálni.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

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

Budai Magánorvosi Centrum

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.budaimaganrendelo.hu

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

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

• menedzserszűrés
• belgyógyászat, gasztroenterológia
• pszichológia, pszichiátria
• gyermekgyógyászat
• reumatológia
• neurológia
• ortopédia

EgéSZSégROvaT

Albertfalvi Hely- és 
Iskolatörténeti Gyú́jtemény 
kiállítóterme
(1116 Budapest, Pentele u. 8).
A kiállítást megnyitja: Beleznay Andor 
A templom történetét ismerteti: Dr. Máté Róbert

A kiállítás megtekinthetó́ 2016. november 30-ig
 a gyú́jtemény nyitvatartási idejében:
kedden, csütörtökön és szombaton 14 és 18 óra között.

az Albertfalvi 
Szent Mihály templom 

75 éves
kiállítás

2016. október 8-án, 
szombat 16 óra

Újbudán épül  
az Ericsson új kutató-
fejlesztő központja
(Folytatás az 1. oldalról)
A nagyságrendileg 20 milliárd forintos beruházás részeként 
készülő épület 24 ezer négyzetméter alapterületű lesz, kiegé-
szítve az Infopark meglévő irodaház-együttesét. A tervek 
szerint külsejében illeszkedik majd a park meglévő arculatá-
ba, belső kialakítása pedig a legmodernebb trendeknek és a 
környezettudatosság elvárásainak is meg fog felelni. Az épü-
letben, valamint azon kívül is intelligens világítást, árnyéko-
lást és szellőzést, illetve szelektív hulladékgyűjtő és -tömörítő 
technológiákat alkalmaznak, csökkentve ezzel a környezeti 
terhelést. Része a létesítménynek az 540 autót és 250 kerék-
párt befogadó parkoló is, a növények öntözésére pedig eső-
vizet használnak majd. A Wing Zrt.-vel kötött megállapodás 
alapján az ingatlanfejlesztő a svéd vállalat igényeit teljes kö-
rűen figyelembe véve építi meg az új irodaépületet, amelyet az 
Ericsson hosszú távon fog bérelni. A felek első körben 7 évre 
szóló bérleti szerződésben állapodtak meg. 

Az Újbudán élő Éry Gábor szavai szerint a helyszínválasz-
tásnál fontos tényező volt az Infopark és a Budapesti Műszaki 
Egyetem közelsége, az intézmény ugyanis mind a megfelelően 
szakképzett munkaerő kialakításában, mind a kutatás-fejlesz-
tés területén a társaság egyik legfontosabb partnere.

– Bár a magyar tudomány 15 Nobel-díjas kutatót adott a vi-
lágnak, többségük nem itthon érte el sikereit, hanem külföldön 
dolgozott – emlékeztetett Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára. A kormány ezen változtatna azzal, 
hogy 700 milliárdra növelte a kutatásfejlesztési projektekre 
2020-ig elkölthető forrásokat. Fónagy szerint ezen kívül lénye-
ges a megfelelő szabályozás kialakítása és a fejlesztést elősegí-
tő támogatások biztosítása is. Ebben kiemelte Újbuda szerepét, 
utalva arra, hogy az építészeti engedélyeztetés, valamint az el-
lenőrzések a kerületben történnek majd.

Hoffmann Tamás polgármester elmondta: a kerület szempont-
jából csak pozitívumot hoz a beruházás, amivel szerinte jövőbe 
mutató irányba fejlődik a városrész. Kiemelte, az informatika 
és a kommunikáció a kutatás-fejlesztés egyik legfontosabb te-
rülete, ráadásul a hazai GDP-hez jelentősen hozzájárul, tehát az 
új Ericsson-központ nemcsak helyi, hanem országos fontosságú 
is. Szerinte a tervezett épület illeszkedik a környék fejlesztési 
stratégiájába, mely hosszú távon az egész Duna-parton új vá-
rosrészek kialakítását eredményezi.

(B. Gy.)
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Molnár Gyula, a szocialisták frakcióvezetője 
bejelentette lemondását képviselő-testü leti 
tagságáról egyéb elfoglaltságaira hivatkozva. 
Mint ismert, Molnár Gyula júniustól az MSZP 
pártelnöki posztját tölti be.

Az Etele téri 
röplabdacsarnok 
terve
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(Folytatás az 1. oldalról)
A 100 ezer forint értékű osztálykirándulás is gaz-
dára talált: a Keveháza Utcai Óvodába járó László 
Rafael nyerte meg csoporttársainak. A győztest a 
lufifelengedő flasmob közreműködői közül sorsol-
ták ki. Az önkormányzat legtöbb képviselője is el-
jött az eseményre, és örömmel beszélgetett a kerület 
problémáiról, meghallgatva a lakosság ötleteit, ja-
vaslatait. 

Szabolcs Attila, Albertfalva és Kelenföld országy-
gyűlési képviselője a rendezvény hasznosságát 
hangsúlyozta a kulturális nevelés területén, és örö-
mét fejezte ki, hogy az esős idő ellenére is nagyon 
sokan jöttek el a Bikás parkba ezen a szeptemberi 
szombaton.

A Karinthy Színház sátrában számos színészle-
genda kelléktárát ismerhették meg az érdeklődők, 
de ingyenes belépőket is le-
hetett nyerni – nem éppen 
hétköznapi módon – az előa-
dásokra. A Lufi Expressz ál-
tal biztosított több száz luft-
ballonra kötötték ugyanis az 
újbudaiak azokat a lapokat, 
amelyeket egy látványos 
flashmob részeként enged-
tek fel délután. A Karinthy 
Színházba azok a szerencsé-
sek léphetnek be ingyenesen, 
akiknek sorsjegyét mások 
megtalálják, és felhívják a 
feleresztőt a cédulán meg-
adott telefonszámon. Ter-
mészetesen a megtalálók is 
a színház vendégei lesznek 
egy előadásra.

Kézműves foglalkozással, a városrészt bemutató 
kvízzel kedveskedett az Albertfalva sátor, az Ösz-
szefogás Újbudáért Egyesület pedig az „Újbuda 
egy életérzés” című irodalmi pályázatára hívta fel 
a látogatók figyelmét. Október végéig még önök is 
leadhatják – máshol még meg nem jelent – alkotá-
sukat arról, hogy miért is jó a XI. kerületben élni, 
dolgozni vagy ide járni iskolába.

Információk átadásában más sátraknál sem volt 
hiány. Az önkormányzat munkatársai ezen a hétvé-
gén a Bikás parkban válaszolták meg a felmerülő 
kérdéseket.

A Közbiztonsági sátorban az ér-
deklődők a bűnmegelőzés és a bűnül-
dözés korszerű technikáiról, az ezzel 
kapcsolatos mindennapi tevékeny-
ségekről láthattak szakmai bemuta-
tókat, a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum pedig a drogprevenció leg-
újabb lehetőségeiről világosította fel 
a fiatalokat. A legkisebbek számára a 
kézműves foglalkozások és a külön-
böző rendészeti járművek megtekin-
tése is örömöt okozott.

A nagyszínpadon délelőtt a Kispár-
na Mesezenekar és a Csipet csapat 
énekeltette meg a gyerekeket, majd 
a Rock and Magic, a tavaly világel-
ső címet szerzett gazdagréti egyesü-

let nagyformációi remegtették meg 
táncaikkal a színpadot. Bőven akadt 
színházzal kapcsolatos szórakozási 
lehetőség is; a Petőfi Musical Stúdió 
műsora mellett láthatták a Szivárvány 
Táncszínház előadását, de fergete-
ges koncertet adott Bereczki Zoltán 
EMeRTon-díjas színész, énekes is. Az 
Americana Project koncertjén remek 
countrymuzsika szólt, élőben hallgat-
hattuk a pedal steel gitár különleges 
hangját. A Fiesta a Bikás parkban sem 
hazudtolta meg önmagát, fokozta a jó 

hangulatot, amelyet Takács Nikolas fellépése tett tel-
jessé.

Az esemény fénypontja pedig a nemzetközi hírű, 
sok örökzölddé vált diszkósláger szerzője, az Ot-
tawan duó fellépése volt. A lelkes újbudai rajongó-
kat az újabb zivatar sem tudta elriasztani, sokan er-
nyők alatt énekelték Estherrel és Roberttel a Hands 
up-ot, vagy a D.I.S.C.O-t. A külföldi sztárok ma-
guk is nagyon élvezték a fellépést, a koncert végén 
lejöttek a színpadról, és a küzdőtér első soraiban 
álló nézőkkel kezet fogva köszönték meg a sok-sok 
tapsot.

(D. B. S.)

www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés
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Ízületi gondokkal 
tornázni?

 

Boiron Hungaria Kft., Berlin-Chemie Menarini, Brumi-Maci Bababolt, Brick Trade.,Kft. Ceumed, Caola-Alfa Kereskedelmi Zrt., 
Colgate Palmolive Magyarország, Cseperedő Képességfejlesztő Játszóház és Családi Napközi, Ewopharma Hungary Kft.,  

Felicitas Kft., FejlesztőHáz, Főnix-Med Zrt.,  Hipp Kft., Humancell MCC Kft., Kristály-Mix Kft., Omnivus Egyesület,  
Dr. Peithner Budapest Kft., Sano�-Aventis Zrt., Schüssler Natur CosMEDics, Schwabe Hungaria Kft., SCA Hygiene Products Kft., 

S. FER Bt., Ultra Marketing Kft., Worwag Pharma

M E G H Í V Ó
Anyatejes Világnap 

alkalmából szűrő és tanácsadó napra. 
2016. október 1., szombat 10:00 órától 13 óráig Szent Kristóf Szakrendelő XI. Fehérvári út 12.

A rendezvényt megnyitja:
Dr. Ho�mann Tamás polgármester, Király Nóra alpolgármester

Program:
• Palánták Óvoda gyermek csoportjának bemutatója,
• Bőrgyógyászati-, mozgásszervi-, 
  szemészeti-, neurológiai szűrővizsgálat, 
• Szezonális betegségek 
  –  fül-orr-gégész tanácsadása,
• Előzzük meg a gyermekbaleseteket 
  - a gyermeksebész tanácsai,
• A helyesen végzett újraélesztés életet menthet,
• Fogápolási tanácsok kicsiknek, nagyoknak 
  – Fogászati TOTO
• Tanuljunk egészségesen főzni 
  és enni a védőnők segítségével,

• Rémálom vagy Száraz éjszakák 
  – az urológus tanácsával,  
• Csípő ultrahangszűrés csecsemők részére,
• Babamasszázs bemutató,
• Schüssler féle arcdiagnosztika,
• Védőnői tanácsadás, családtervezés, vérnyomásmérés,
• Mozgásfejlesztő játéksziget 
  – Mozgás-, és Képességfejlesztő Bemutató
 • Kreatív-kézműves foglalkozás, gyermek arcfestés,
• Anyatejes TOTO, ajándéksorsolás,
• Termékbemutató

A belépés díjtalan, a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!
Támogatóink:

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonpro�t Kft.   •   1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Tel: +36 1 279-2100  •  Fax: +36 1 279-2176  •  www.szentkristofrendelo.hu

Nyaralónk 
védelmében
Az otthon biztonsága minden-
kinek fontos, de sokan nem tud-
ják, néha milyen apróságokon 
múlik annak megóvása. Ugyan-
ez érvényes ősszel hátrahagyott 
nyaralónkra is. Nyaralónk vé-
delmét növelhetjük az alábbi 
pár apró, ám hasznos „trükkel”: 
• Ha éppen nem vagyunk ott, 

nyaralónk, ingatlanunk leg-
főbb „őrei” szomszédjaink és 
a járókelők. Ezért érdemes a 
kerítést úgy kialakítani, hogy 
az utcafront felől rálátást biz-
tosítsunk kertünkre. Így – a 
rejtőzködési lehetőség kiikta-
tásával – növelhetjük annak 
esélyét, hogy észlelik a betö-
rőt, míg az a kertben tartózko-
dik. 

• Ha az ingatlant hosszabb időre 
magára hagyjuk, érdemes va-
lakit megkérni, hogy időnként 
ránézzen az épületre és ürítse 
a postaládát. 

• Praktikus lehet az ingatlanhoz 
vezető útszakaszt kitölteni fo-
lyami sóderrel, a bejárati ajtó 
fölé pedig szereljünk mozgá-
sérzékelő lámpát. Nincs olyan 
betörő, aki szeretné szétkür-
tölni a szomszédoknak, hogy 
megérkezett. 

• Egy kutyaház vagy itató edény 
könnyen azt a látszatot kelthe-
ti, hogy a háznak négylábú őr-
zője is van. Bízzuk a betörőre, 
hogy leteszteli-e.

• Az ingatlan mechanikus vé-
delme elsősorban a megfelelő 
nyílászárókon és zárakon mú-
lik. Az ablakokat megerősít-
hetjük ráccsal vagy biztonsági 
üveggel, de költséghatékony 
megoldás lehet a betörésvé-
dő fólia is. A biztonsági ajtó 
és zár megválasztását bízzuk 
szakemberre.

• A mechanikus védelem mel-
lett alkalmazhatunk elekt-
ronikus védelmet is. A táv-
felügyeleti rendszer és a 
kivonuló szolgálat ma már 
szinte országos lefedettséget 
biztosít. 

• Többszintes ingatlan eseté-
ben figyeljünk, hogy a felsőbb 
szintekre legalább olyan ne-
héz legyen illetéktelenül be-
jutni, mint az utcaszintre. A 
belógó faágak, ereszcsatornák 
néha lehetővé teszik az emele-
ti nyílászárók könnyű megkö-
zelítését. 

• Érdemes beszerezni egy tévé-
szimulátort vagy egy időzített 
villanykapcsolót.

• Nyaralója, hétvégi háza kulcsát 
soha ne tárolja a lábtörlő alatt 
vagy a muskátlis cserépben.

• Ha teheti, figyeljen szomszéd-
jai értékeire is!

(forrás: BRFK)

A fiataloknál diagnosztizált fogínysor-
vadás még komoly csontveszteség nélkül

megállítható. A 40 éves korosztály 30%-a, 
az 50 éves korosztály 70%-a érintett. A fogak
elvesztéséért a felnőtteknél ez a betegség 

a fő ok.
VEGYEN RÉSZT INGYENES SZŰRÉSÜNKÖN 

A BELVÁROSBAN: 
Tel.: 06-1-332-3782, 06-20-971-6033

Sensodent-Kft-Dr-Muller-Beatrix_VL1SA7827225_2016-09-        

Őszköszöntő  
a Bikás parkban

Nagy múltú német cég válaszotta Újbudát
Biatorbágyról tette át székhe-
lyét a Budaörsi útra egy nagy 
múltú német cég magyar-
országi vállalata. A Karcher 
Hungária Kft. szeptemberben 
ünnepélyesen avatta fel új 
székházát.

A tisztítástechnológiában piacvezető 
szerepet betöltő cég olyan helyet kere-
sett új otthonául, amely forgalmas, ám 

mégis könnyen megközelíthető helyszí-
nen található, ezért esett a választásuk 
a Kelenföldi pályaudvar közelében lévő 
épületre. Juhász Sándor ügyvezető úgy 
látja, a költözés már számokban is érzé-
kelhető, hiszen a nyitás óta újabb forga-
lomnövekedést produkált a vállalat.

Az új létesítmény vásárlói térből, 
bemutatóteremből, szervizből, vala-
mint irodákból áll, és amint elhang-
zott, ez a legnagyobb, legszebb üzlet-

központja a márkának. Az eseményre 
ellátogatott Christian May, az anya-
vállalat háztartási részlegének ügyve-
zetője is, aki a cég sikeréről beszélt.

Mint mondta, egyre nagyobb az 
igény arra, hogy szép, higiénikus ott-
honban éljenek az emberek, viszont 
ma már egyre kevesebb időt tudnak 
rá áldozni. Ezért növekedett meg az 
igény a  jó minőségű takarítógépekre, 
hisz így rengeteg energiát spórolhat-

nak a termék használói. Az ünnepélyes 
megnyitóra Hoffmann Tamás is meghí-
vást kapott, aki örömét fejezte ki, hogy 
újabb nagy múltú cég választotta Újbu-
dát otthonául. A polgármester szerint 
a térség fejlődése nem állt meg, úgy 
véli, a Karchert hamarosan újabb vál-
lalkozások követik, amelyek szintén 
meglátják a lehetőséget a Budaörsi út 
környékében.

(K. A.)

A rendezvény 
idén a Színházak 
Éjszakájához 
csatlakozott
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A kényszerbetelepítés elleni 
népszavazás volt a témája  
a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban tartott elő a-
dásnak szeptember 19-én. 
Simicskó István honvédelmi 
miniszter, Újbuda országgyű-
lési képviselője meghívására 
Schöpflin György Európai 
Parlamenti képviselő egyebek 
mellett arról beszélt, milyen 
hatással lehet a népszavazás 
eredménye hazánkra és Euró-
pára.

Az előadáson Simicskó István a polgárok 
felelősségére hívta fel figyelmet, mint 
mondta, az ország védelmi rendszere há-
rom pilléren: a honvédségen, a NATO-n 
és a magyar állampolgárokon nyugszik. 
A miniszter úgy fogalmazott, most nem 
fegyvert ragadva, hanem tollal kell a 
hazát védeni. – Azaz jelenleg a nemmel 
való szavazás a leghazafiasabb cseleke-
det, amelyet egy állampolgár tehet – fo-
galmazott. Úgy véli, az októberi népsza-
vazás következményeit a jövő generációi 
érzik meg leginkább. – Nagyon fontos, 
hogy minden magyar ember menjen el 
szavazni. A demokrácia csúcsa az, ami-
kor népszavazásra van lehetőség, főleg 
egy ilyen sorsdöntő kérdésben. Ez nem 
pártpolitikai és nem belpolitikai kérdés, 
ez egy nemzeti sorskérdés – hansúlyozta 
Simicskó István. – Az, hogy magyarként 
meg tudunk-e maradni ebben a hazában, 
hogy fennmarad-e az európai keresztény 
civilizáció, az ezen a napon is múlik. En-

nek a tétjét mindenkinek át kell éreznie, 
aki egy kicsit is felelősséget vállal gyer-
mekeiért, unokáiért. Nem lehet az embe-
rek megkérdezése nélkül ilyen hordere-
jű döntéseket hozni.  
A migrációs kérdés 
nem pusztán humani-
tárius kérdés, mert ez 
naiv, hiszékeny hoz-
záállást tükröz. Ennek 
igenis vannak bizton-
sági kockázatai, van-
nak kulturális hatásai, 
amelyek nemcsak egy-
két napra, hanem több 
generációra szólnak, 
és ha most hibásan 
döntünk, lehet, hogy 
teljesen megváltozik 
Európa képe. A terror-
támadások is ezt mutatják, amelyek több 
mint háromszáz emberéletet követeltek 
eddig. Ha ezt az utat járjuk továbbra is, 
a helyzet még inkább fokozódik, és ha-
zánkban is bármikor bekövetkezhet egy 
ilyen jellegű támadás. Mi mindent meg-
teszünk Magyarország biztonsága ér-
dekében, de ha az emberek nem állnak 
mellénk, akkor saját magunkra hozunk 
bajt. Tisztelünk minden vallást és kultú-
rát, embert, nemzetet, de az nem szeren-
csés, ha a terrorizmus veszélyét növelik, 
és olyan új típusú együttélési normákat 
igyekeznek majd kialakítani, amellyel 
a mi értékrendünket veszélyeztetik – 
mondta a honvédelmi miniszter. Simics-
kó István úgy látja, nem ide kell hozni 
a bajt, hanem helyben kell segíteni a 
bajbajutottakon. Nem az idegengyűlölet 

vezérli a kormányt, hanem a biztonság, 
amit mindig szem előtt kell tartani. Sze-
rinte az októberi népszavazás az Európai 
Unió döntéshozóira is nagy hatással le-

het, hiszen ezen is múlhat, milyen irányt 
vesz a kontinens migrációs politikája.

Schöpflin György Európai Parlamenti 
képviselő szerint már a népszavazás té-
nye is sikerként könyvelhető el, hiszen 
olyan üzeneteket foglal magában, ame-
lyek egyrészt itthon, másrészt Brüsszel 
felé is nagy hatással lehetnek a jövőre 
nézve. – Brüsszelben a döntések túlnyo-
mó többsége zárt ajtók mögött születik, 
most viszont egy társadalmi megmozdu-
lás, a nép akarata szólhat bele a határo-
zatok végkimenetelébe. Nem a magyar 
kormány az első, amely vitás kérdések-
ben az állampolgárok véleményét is ki-
kéri, idén már két népszavazást is tartot-
tak Hollandiában és Angliában, a miénk 
után, karácsony előtt pedig egy olasz 
referendum is várható. Az EU-s dönté-

seket egyéb tényezők is befo-
lyásolják, így például a helyi 
politikai szereplők erősödése, 
illetve gyengülése is. A ma-
gyar népszavazásnak közjogi 
következménye ugyan nem 
lesz, de hatása mindenkép-
pen, mivel fontos, hogy az 
Európai Unió vezetői tisz-
tában legyenek azzal, hogy 
ebben a kérdésben a kormány 
álláspontja a magyar emberek 
akaratát tükrözi – fogalma-
zott a politikus. 

(K. A.)
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AZ AUCHAN SAVOYA PARK ÁRUHÁZ
INGYENES BUSZJÁRATOT INDÍTOTT.

A részletekről érdeklődjön a www.auchan.hu oldalon

NYITVA TARTÁS:

Hétfő-Szombat:   6.00-22.00
Vasárnap:              8.00-20.00

ÚJ MENETREND

  ÚJ ÚTVONAL

     09.19-TŐL

ÉRVÉNYES:

2016.09.19-től

1117 BUDAPEST HUNYADI J. ÚT 19.

vélEményEK
Nemcsák Károly színművész:

„Jól emlékszem, amikor egy éve a Ke-
leti pályaudvaron táborozó migránsok 
hosszú sorban indultak el a határ felé 
gyalog, miután elhatározták, semmi-
ben nem működnek együtt a magyar 
hatóságokkal. Ijesztő volt látni, hogy ez 
megtörténhet, hogy a tömegpszichózis 

hatására úgy döntenek: rájuk nem vonatkoznak a törvények. 
Nem szeretném még egyszer átélni ezt. Nem akarom, hogy 
félnünk kelljen a saját hazánkban, védekezni, magyarázkodni 
a kultúránk, az életformánk, a hitünk miatt. Amikor október 
2-án elmegyünk szavazni, akkor ezekről a dolgokról is dön-
tünk. Nem Brüsszelről vagy az Európai Unióról mondunk véle-
ményt. Ez a népszavazás a mi sorsunkról, a mi jövőnkről szól.”

Horváth Gábor kétszeres olimpiai  
és háromszoros világbajnok kajakozó:
„Sportolóként jól tudom, a részvétel 
a fontos, nem a győzelem, de csak az 
győzhet, aki részt is vesz. A versenye-
ken mi, sportolók hazánkat képvisel-
jük. A népszavazáson minden állam-
polgár képviselheti Magyarországot, 
ez hazafias kötelességünk, ez nemzeti 
ügy. Csak itt nagyobb a tét, mint egy világbajnokságon, amit 
évente megrendeznek, vagyis mindig van új esély, amikor lehet 
javítani az előző eredményen, ha nem úgy sikerültek a dolgok.  
A népszavazás eredménye azonban kihat mindannyiunk éle-
tére, hazánk és egész Európa sorsára, gyerekeink jövőjére. Itt 
nincs vigaszág. Ezért megyek el október 2-án szavazni!”

Benkóczy Zoltán színész:
„70 évesen is kötelességemnek ér-
zem megvédeni hazámat. Ha ennek 
az a módja, hogy részt kell venni egy 
népszavazáson, akkor elmegyek és 
szavazok. A rendszerváltás előtt, ha 
föltettek egy kérdést, csak egyféle 
választ lehetett rá adni, de remélem, 

most már mindenki tudja, ennek a referendumnak is valódi 
tétje van. A vizitdíj, a tandíj és a kórházi napidíj beveze-
téséről szóló népszavazás hatását a mai napig érezzük. Itt 
pedig most sokkal nagyobb a tét, mint 8 éve. Minél többen 
megyünk el szavazni, annál biztosabb lesz, hogy az törté-
nik Magyarországon és Európában, ami a nemzet érdeke. 
Most nemcsak a saját biztonságunkról szavazunk, de arról 
is, hogy gyermekeink és unokáink milyen országban élnek 
majd.”

Auguszt-Arató Auguszta, cukrász:
„Két iskolás gyermek édesanyjaként 
szinte örökös aggódás az életem: va-
jon megette, bepakolta, begombolta, 
elérte...? Ez ezzel jár, az anyák már 
csak ilyenek. De nem akarok azon is 
aggódni, hogy történik-e velük va-
lami a metrón, a buszon, az utcán, 
vagy hogy bántja-e valaki a lányomat, mert nem takarja 
el a haját. Azt szeretném, ha a gyermekeim a magyar kul-
turkörben, magyar hagyományokkal övezve, a keresztény 
vallás tanításai mentén cseperedjenek. Ezt csak azzal lehet 
megakadályozni, ha nem engedünk ide ellenőrizetlenül be-
telepíteni migránsokat. Ezért én biztosan nemmel szava-
zok október 2-án.”  

Most az ország 
jövője a tét

Kapisztrán Szent János Arany Érdeméremmel tüntették ki 
Simicskó István honvédelmi minisztert. A 2014-ben alapított 
elismeréseket azok a személyek kaphatják a Magyarországi 
Katonai Ordinariátustól, akik a katolikus tábori lelkészek 
lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai 
Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és 
küldetésének megvalósításához.
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Szabolcs Attila 
Kelenföld és 
Albertfalva 
országgyűlési 
képviselője

aktuális
mISSZIó

Kedves  
Újbudaiak!
Gyarapodó, biztonságos Magyarország, 
fejlődő kerület – ezért dolgozunk közösen 
hosszú évek óta. Most azonban külső ve-
szély fenyegeti eddigi eredményeinket és 
együtt meg-
álmodott jö-
vőnket: a fő-
leg gazdasági 
okokból érkező 
b e v á ndor lók 
milliói, akik 
nyomában ott 
jár a terror és 
az erőszak. Ed-
dig már 300 ártatlan életet oltottak ki a me-
rényletek, és ami megtörtént Brüsszelben, 
Párizsban, Nizzában vagy Münchenben, az 
sajnos Európában bárhol megtörténhet.

Tudjuk jól, hogy a bevándorlók egy része 
maga is áldozat, a helyi konfliktusokat azon-
ban helyben kell megoldani. Már csak azért 
is, mert az ide érkezők többsége nem ismeri 
és nem tiszteli az európai kultúrát, sőt, sokan 
az itteni törvényeket sem akarják betartani. 
Mindezt nemcsak a nők elleni erőszakos 
támadások mutatják, hanem az is, ahogyan 
tavaly többször összecsaptak rendőreinkkel 
a migránsok tömegei, és megtagadták az 
együttműködést a magyar hatóságokkal.

Az október 2-i népszavazás kimenete-
le nemcsak hazánk sorsát befolyásolja, de 
gyermekeink, unokáink jövőjét, kultúránk 
fennmaradását is. Most még megállíthat-
juk Brüsszel civilizációs katasztrófával 
fenyegető politikáját, és figyelmeztetést ad-
hatunk az Európába tartó újabb bevándor-
lóknak, de csak akkor, ha elegen megyünk 
el és szavazunk nemmel a migránsok kény-
szerbetelepítésére.

Most egész Magyarország jövője a tét, 
3200 helyi népszavazással. Kérem, hogy 
október 2-án voksoljon nemmel a kötelező 
betelepítési kvótára! 
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BUDAÖRSI székhelyű élelmiszergyártó 
üzembe keresünk női és férfi 

kollégákat betanított munkára.
Keresünk továbbá csomagológép-

kezelőt, valamint árufeltöltőt.
Várjuk jelentkezéseiket a 06-20-510-7686-os 
telefonszámon minden hétköznap 10–14 óra között.

Khell-Food-2016-01-11_uj-hirdetes  2016. 01. 29.  15:39  Pa  

FElHÍvÁS
Karácsonyi támogatás 2016

Az újbudai karácsonyi támogatás iránti kérelem 2016. 
szeptember 15. és 2016. november 10. között nyújtható 
be a Polgármesteri Hivatal Szociális Ügyfélszolgála-
tán (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4., földszint) 
személyesen vagy postai úton. A támogatás összege a 
három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 
gyermekenként 5000 Ft, a rászoruló személyek ese-
tében 5000 Ft. A jogosultság feltételeiről a Szociális 
Ügyfélszolgálaton elérhető, illetve a www.ujbuda.hu 
honlapról letölthető kérelem nyomtatványon olvasható 
további tájékoztatás. A támogatás megállapítása, fo-
lyósítása csak kérelemre történhet!

Döntsön a nép  
– a hazáról, Európáról
Október 2-án népszavazást tartanak a magya-
rok – először, közösen. Őszintén és finoman 
szólva sem öröm, hogy a Kárpát-haza és a 
nagyvilág magyarjainak első közös népsza-
vazása belecsöppent a nagybetűs történelem 
szorításába.

Legyen világos: útjában vagyunk a népván-
dorlást örömmel fogadó európai eliteknek. 
Útjában vagyunk a fölhergelt, illúzióba vezé-
nyelt milliós betolakodó tömegeknek. Útjában 

vagyunk egy nagy kísérletnek, amely átraj-
zolná Európa kultúráját, kitépné maradék ke-
resztyén gyökereit és a szemétdobra hajítaná a 
kontinens őshonos népeinek szabadságát.

Mi, magyarok és a körülöttünk élő népek 
Közép-Európában hamarabb értettük meg az 
egyszer egyet. Ahogy a szír keresztény püspök 
szögezte le: ne hagyják, hogy elözönöljék az 
országaikat, mert végük lesz.

A történelem főútján találtuk magunkat. 
Október 2-án mondjunk nemet mindarra, ami 
elsöpörné Európát.

Ahogy többször az elmúlt ezer évben, ami-
kor nem csak saját magunkért álltunk ki, most 
is így legyen.

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági 

elnöke 2016. október 
2-ára (vasárnap) országos 

népszavazást tűzött ki
A szavazás napján reggel 6.00 órától este 19.00 
óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, 
amelyben a választópolgár a névjegyzékben 
szerepel. A pontos címet a névjegyzékbe vé-
telről szóló értesítő tartalmazza.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, ma-
gyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján Budapest XI. kerületi 
lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, 
belföldön az általa megjelölt településen átje-
lentkezéssel, a szavazás napján Budapest XI. 
kerületi lakcímétől távol tartózkodó választó-
polgár külföldön Magyarország külképvisele-
tein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (pén-
tek) 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzék-
be vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) 
16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu ol-
dalon, levélben vagy személyesen a Budapest 
XI. Kerület Helyi Választási Irodán, 1113 Bu-
dapest, Bocskai út 39–41. címen.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok részére – akiknek lakcíme 
csak a „Budapest, XI. kerület”-et tartalmaz-
za –, illetve az átjelentkező választópolgá-
rok részére a szavazás helyéül a 35. számú 

szavazókör (Bocskai István Általános Isko-
la, 1113 Budapest, Bocskai út 47–49.) került 
kijelölésre.

Amennyiben egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a 
mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, meghatalmazott útján, személyesen, 
levélben, illetve a www.valasztas.hu oldalon 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legké-
sőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 
óráig a Helyi Választási Irodához.

Mozgóurna iránti kérelmét a népszavazás 
napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 15.00 
óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz nyújt-
hatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
választópolgár nevét, születési nevét, születési 
helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját.

Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár 
igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaz-
nia kell azt a címet, ahova a mozgóurna ki-
szállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem le-

tölthető a Helyi Választási Iroda honlapjáról, 
a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nepszava-
zas-2016/nyomtatvanyok elérési útvonalon.

A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben 
szavazhasson. A kérelmet a Helyi Választási 
Irodához (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) 
kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (pén-
tek) 16.00 óráig.

A vak vagy gyengénlátó választópolgár 2016. 
szeptember 23-án (péntek) 16.00 óráig igényel-
het Braille-írással ellátott szavazósablont a 
voksoláshoz. 2016. szeptember 30-án (péntek) 
16.00 óráig Braille-írással készült értesítő meg-
küldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes 
szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmek benyújthatók a www.valasztas.
hu oldalon levélben, vagy személyesen a Helyi 
Választási Irodánál. Ehhez a letölthető eljárá-
si útmutató a www.valasztas.hu webfelületen 
érhető el. 

Helyi Választási Iroda: 1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41., +36/1/372-4522

A szavazás menete:
A szavazat leadása azt követően lehetsé-
ges, hogy a Szavazatszámláló Bizottság 
megállapította a választópolgár személy-
azonosságát és személyi azonosítóját (régi 
nevén személyi szám) vagy lakcímét, és 
szerepel a névjegyzékben. Személyazonos-
ság és személyi azonosító vagy lakcím csak 
a szavazás napján is érvényes igazolvány 
valamelyikével igazolható, ezért kérem, 
szíveskedjenek előre ellenőrizni annak ér-
vényességi idejét.

Részletes tájékoztatásért forduljon  
bizalommal az Újbuda Polgármesteri  

Hivatalában működő  
Helyi Választási Irodához  

(1113 Budapest, Bocskai út 39–41., 
+36/1/372-4522).

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna,  
a Helyi Választási Iroda vezetője

Budapest Főváros XI. kerület,  
Újbuda jegyzője

A XI. kerületben 
lévő akadálymentes 
szavazókörök az alábbiak:

Budapest, XI., Egry József utca 3–11.  
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Bartók Béla út 29.
Budapest, XI., Baranyai utca 16–18.  
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Bocskai út 47–49.  
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Érdi út 2.  
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Csíki-hegyek utca 13–15. 
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Menyecske utca 2. 
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Mérnök utca 42. (Óvoda)
Budapest, XI., Mérnök utca 39.  
(SZÁMALK)
Budapest, XI., Fogócska utca 4.  
(Általános Iskola)
Budapest, XI., Bükköny utca 2–4.  
(GAMESZ)
Budapest, XI., Bükköny utca 9. (Óvoda)
Budapest, XI., Kamaraerdei út 16.  
(Szociális Otthon)

 A legjobb  
kombinációk  

idén őszre

1116 Budapest
Méhész u. 2-4.
Tel.: +36 1 7766 500
ivanics.hu

8000 Székesfehérvár
Palánkai út 7.
Tel.: +36 22 600 100
ivanics.hu

Vegyes fogyasztás: 4,4–7,2 l/100 km. CO2-kibocsátás: 116–165 g/km.

Volvo modellek különösen kedvező 
feltételekkel

AKÁRCSAK AUTÓINK GYÁRTÁSAKOR,  
AKCIÓINK ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR IS A LEHETŐ 

LEGMAGASABB SZÍNVONALRA TÖREKSZÜNK. 
ŐSZI AJÁNLATUNKAT IS ÚGY ALKOTTUK MEG, 

HOGY ÖN A LEGJOBBAT KAPHASSA. 
JÖJJÖN EL MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBE, 

RENDELJE MEG ÚJ VOLVÓJÁT 2016. 
SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT 

A HOZZÁ TARTOZÓ KEDVEZMÉNNYEL, ÉS 
ÉLVEZZE A LENYŰGÖZŐ VONALVEZETÉST, A 

LEGENDÁS BIZTONSÁGOT  
ÉS AZ EGYEDÜLÁLLÓ KÉNYELMET ÚJ 

AUTÓJÁBAN!

RÉSZLETEK ÉS FELTÉTELEK: IVANICS.HU

AJÁNLATAINK A VOLVO S90, V90 ÉS XC90 
MODELLEKRE NEM VONATKOZNAK.

Volvo_oszi_akciok_Ujbuda_ujsag_280x102_160921.indd   1 2016.09.22.   14:55:37

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
az október 13-i 

SZÁMBAN!
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PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2016. NOVEMBER 15-IG

A FELTŰNTETETT ÁRAK A 27%-OS ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT TARTALMAZZÁK

2 db biztonsági zárral
 ellátott rács

Fizetendő összeg:
60 000 Ft

1 db biztonsági zárral
 ellátott rács

Fizetendő összeg:
30 000 Ft

1 db biztonsági zárral
 ellátott rács

Fizetendő összeg:
30 000 Ft

BIZTONSÁGI
RÁCS-PROGRAM
A lakás bejárati ajtajára szerelt
biztonsági rács kitűnő védekezés-
nek bizonyul, hosszadalmas vagy 
ellehetetlenített bejutást eredmé-
nyez a betörők számára. Előnye, 
hogy olcsó, biztonságos alkalmazá-
sával a folyamatos szellőztetés is 
kockázat nélkül megvalósítható.

HÁROMFÉLE
RÁCSTÍPUS

LAKÁSVÉDELMI
 AKCIÓTERV
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MABISZ
követelményeinek
megfelelő zártípusok!

A pályázat anyaga átvehető és a pályázat benyújtható 
•  elektronikusan a palyazat@ujbudaprizma.hu e-mail címen
•  személyesen az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofi t Kft. 
BIZTONSÁGTECHNIKAI RÉSZLEGÉN (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 1. emelet)
vagy ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK RECEPCIÓJÁN (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

További információért hívja a 
+36 1 372 7642-es telefonszámot.

Csökkentse a betöréseket és lopáso-
kat, segítse a rendőrség munkáját, 
pályázzon ÖN is biztonsági kamerára! 
Újbuda Önkormányzatának támoga-
tásával igényelje MOST, és nem kell 
többé féltenie otthonát.

A pályázat anyaga átvehető és a pályázat benyújtható 
•  elektronikusan a palyazat@ujbudaprizma.hu e-mail címen
•  személyesen az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofi t Kft. 
BIZTONSÁGTECHNIKAI RÉSZLEGÉN (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 1. emelet)
vagy ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK RECEPCIÓJÁN (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

A feltüntetett összegek a helyszíni felmérést, kiépítést és a műszaki eszközök, illetve kiegészítők árát,
 valamint az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

4 MP felbontású kamerát
Piaci ár: 260 280 Ft 

Önkormányzati támogatás: 
92 037 Ft

Fizetendő összeg:

168 243 Ft

2 MP felbontású kamerát
Piaci ár: 184 074 Ft 

Önkormányzati támogatás: 
92 037 Ft

Fizetendő összeg:

92 037 Ft

4 MP felbontású kamerát
Piaci ár: 397 523 Ft 

Önkormányzati támogatás: 
122 555 Ft

Fizetendő összeg:

274 968 Ft

2 MP felbontású kamerát
Piaci ár: 245 110 Ft 

Önkormányzati támogatás: 
122 555 Ft

Fizetendő összeg:

122 555 Ft

4 MP felbontású kamerát
Piaci ár: 537 305 Ft 

Önkormányzati támogatás: 
154 343 Ft

Fizetendő összeg:

382 962 Ft

2 MP felbontású kamerát
Piaci ár: 308 686 Ft 

Önkormányzati támogatás: 
154 343 Ft

Fizetendő összeg:

154 343 Ft

A „Kamerával megfi gyelt terület” 
tábla is visszatartó erővel bír!
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További információért hívja a 
+36 1 372 7642-es telefonszámot.

TÁRSASHÁZI 
KAMERARENDSZER
-PROGRAM

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2016. NOVEMBER 15-IG

KAMERÁVAL 
MEGFIGYELT
TERÜLET!

LAKÁSVÉDELMI
 AKCIÓTERV

• Áttekinthető, Stabil önkormányzati háttér
• felelős / tudatos / átlátható gazdálkodás
• Pályázatfigyelés / Pályázatok készítése / Projektmenedzsment
• gazdasági / műszaki / jogi háttér
• Ügyfélkapu rendszer / 0-24h sürgősségi hibabejelentés
• hatályos jogszabályok teljes körű ismerete és végrehajtása
• Szakértő közös képviselet

e-mail: tarsashazkezelo@ujbudaprizma.hu

+36 70 453 9075

+36 1 785 2227

www.ujbudaprizma.hu
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További munkálatok
Tornavár utca útépítési munkái:
Komplett pályaszerkezetű új aszfaltút építése, 98 új parkoló-
hely kialakítása, felfestése.

Etele út 38–58. szám alatti munkák:
Parkoló bővítése és kiemelt szegély építése, egyben a sze-
gély bontása, aszfalt pályaszerkezetű út élvágása, kiemelt 
szegély építése, mechanikailag stabilizált alapréteg készí-
tése, cementes stabilizáció készítése, vízszintes felületek 
rendezése.

Sopron út 50., iskola előtt gyephézagos 
parkolóépítési munkálatok:
Rossz minőségű murvás gépkocsiparkoló elbontása,  
új gyephézagos betonburkolat és kerti szegély építése, egy-
ben földfejtés, vízszintes felületek rendezése, tétburkolat ké-
szítése, meglévő padka rendezése.

Sopron út 52/A–54. szám előtt 
gyephézagos parkoló építési munkái:
Rossz minőségű murvás gépkocsiparkoló elbontása,  
új gyephézagos betonburkolat és szegély építése, hasonló 
földmunkákkal, mint a 50. szám előttihez.

Koboz utca alsó szakaszán  
járdajavítási munkálatok:
Rossz minőségű járólapos járda elbontása, új térkő járda és 
szegély építése, betonlap, betonkő burkolatú járda bontása, 
egyedi aknafedlapok szintbehelyezése, kerti szegély építése, 
térkőburkolat építése.

Útfelújítások  
a kerületben
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. közlése szerint az 
út- és közműépítő divíziója az utóbbi időszakban kerületi út-, 
járda-, parkolójavítási, illetve -karbantartási munkákat végzett. 
Ezen belül kátyúzást az Andor utca, a Dayka Gábor utca, a Di-
ószegi út, a Fatörzs utca, a Hengermalom út, a Jászóvár utca, 
a Kelenföldi út, a Kemenes utca, a Koboz utca, a Nagymákfa 
utca, a Ringló út és a Verbéna utca területén. A kátyúzási mun-
kálatokon kívül kisebb járda-, szegélyjavítási, eső által kimo-
sott hordalékeltakarítási, pollerkihelyezési, valamint a földuta-
kon murvával földútjavítási munkákat végzett a cég.

Razzia és letartóztatás 
helyett bűnmegelőzés

Folytatódik a rendőrség egy 
évvel ezelőtt elindított, Házhoz 
megyünk elnevezésű megelő-
ző-vagyonvédelmi kampánya. 
A hatóság idén többek között  
a Savoya Parkban állított fel 
egy információs pontot  
a vásárlók számára.

A megyénként három településen és a fő-
város három helyszínén felállított infor-
mációs pontokon minden hónapban egy 
héten keresztül szakemberek látják el ta-
nácsokkal a vagyonvédelemről és bizton-
ságról érdeklődő állampolgárokat. Igény 
esetén az ingatlanok egyedi biztonsági 
vizsgálatát is elvégzik. A programterv 
szerint december 31-éig hajtják végre a 

tartalmi elemeket. A főváros vonatko-
zásában ez azt jelenti, hogy a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság (BRFK) munka-
társai három kerületben (Újpest, Újbuda, 
Zugló) lesznek jelen rendezvénysátorral 
közterületeken, illetve a lakosság által 
gyakran látogatott helyeken, zárt térben, 
hogy a kérdésekre válaszoljanak. 

– Az információs pontok havonta 
egy héten keresztül, lehetőség szerint 
azonos felállítási helyen lesznek meg-
találhatók – mondta érdeklődésünkre 
Liskány Csaba, a XI. kerület rendőrka-
pitánya. A kitelepülések helyszíneiről 
a rendőrség előzetesen egyeztet az ön-
kormányzatokkal, az érintett intézmé-
nyekkel, a polgárőrséggel, az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt.-

vel továbbá a Magánnyomozói Szakmai 
Kamarával. Az információs pontokon 
az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak 
arról, miként lehet megvédeni vagyon-
tárgyaikat, ingatlanjaikat, sőt, igény 
esetén az ingatlanok helyszíni bizton-
ságvédelmi auditálása is megtörtén-
het. A kerékpárlopások ellen indult re-
gisztrációs rendszerbe, a Bike-Safe-be 
minden harmadik hét szombatján lehet 
jelentkezni a Móricz Zsigmond kör-
téren. A vagyonvédelmi kvízre pedig 
novemberig lehet benevezni. A rendez-
vénysorozatot záró decemberi kvízen a 
csapatok településenként vagy városré-
szenként jelentkezhetnek: 1 nagyszülő, 
1 szülő és 1 általános iskola felső tago-
zatába járó gyerek részvételével. 

Három 
kerületben indul 
a felvilágosító 
rendezvénysorozat

Újbudai Őszaz Újbudai Ősz
szabadtéri rendezvényei 2016

szeptember 29–október 2., 
csütörtöktől vasárnapig

Szent Mihály napi búcSú  
albertfalván
A több évtizedes múltra visszatekintő, a templom védőszentjéhez 
kapcsolódó rendezvényt az Albertfalvi Keresztény Társaskör szervezi.

október 1., szombat

Kelenvölgyi ezerjó
Nagyszabású szüreti felvonulás lesz – táncosok, komédiások, feledésbe 
merült népi hagyományok játékos bemutatói mellett ínyencek versengenek 
a fortyogó bográcsok körül.

október 23., vasárnap

’56-os emlékmű avatása
Móricz Zsigmond körtér, Gomba
Újbuda Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára tavaly hirdetett meg pályázatot emlékmű tervezésére. Az 
ünnepi megemlékezés a nyertes alkotás avatása is lesz egyben.

november. 11., péntek

Kerület napja
Egész hetes programsorozat keretében aranylakodalmasok erősítik meg 
fogadalmukat, közösen szülinapoznak „Újbuda babái”, 11 km távot futnak  
a sport szerelmesei és díszpolgári címek is átadásra kerülnek.
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Szeptember 28. 13.00–17.00 Szabadúszó tollforgató
Ízelítő Bódai-Soós Judit írásaiból – fiatalként számos vers, 
novella publikálója. Helyszín: USZOSZ Szentimreváro-
si Idősek Klubja, XI., Bocskai út 43–45.; ingyenes; továb-
bi információ: Polgár Tiborné, 789-3022, 06/70/492-0380,  
polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu    
 
Szeptember 29. 10.00–12.00 60+ Fotótanoda haladóknak
Fényképezéstől a kép feldolgozásáig. Előzetes regisztráció és 
Photoshoppal rendelkező laptop szükséges! Helyszín: Albert-
falvi Közösségi Ház, XI., Gyékényes u. 45–47.; ingyenes; to-
vábbi információ: Szalai Sándor, 60+ program önkéntes; továb-
bi információ: akh.fototanoda@gmail.com
         
Szeptember 29. 10.00–12.00 „Mesélj, Nagyi!” 
Felkészítés mese-, versmondásra kisközösségben – minden 
páratlan héten. Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza, XI., 
Petzvál J. u. 42.; ingyenes; további információ: a program ideje 
alatt a helyszínen, vagy telefonon a 2066-840-es és 06/20/261-
0057-es számon, illetve a kelencivilkozosseg@ujbuda.hu e-ma-
il címen       
 
Szeptember 29. 13.00–18.00 Délutáni teázó
Kártyaklub, internetezés, beszélgetés egy csésze ital mellett. 
Helyszín: USZOSZ Kenderes Idősek Klub, XI., Kenderes u. 
4.; ingyenes; további információ: László Gábor klubvezető, 
06/1/789-2055, 06/70/4920-397       
 
Szeptember 29. 15.00–17.00 Számítástechnika a minden-
napokban 
Közösségi oldalak biztonságos használata. Előzetes regisztrá-
ció szükséges! Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja, 
XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; további információ: Geréb 
Gerda klubvezető, minden hétköznap 8.00–16.00 óra között a 
786-6084-es telefonszámon
 
Szeptember 30. 18.00–19.30 „Csak a szépre emlékezem” 
Az AKH Opera- és Dalstúdiójának ünnepi koncertje az Idő-
sek Világnapja alkalmából. Regisztráció ajánlott! Helyszín: 
Albertfalvi Közösségi Ház, XI., Gyékényes u. 45–47.; belépő: 
300 forint; további információ: minden hétköznap 10.00–18.00 
óra között a 204-6788-as telefonszámon         
 
Október 1. 60+ természetjárás   1. Csepel sziget
Szigetszentmiklós–tanösvény–Szigethalom–Duna-part–Szi-
getcsép. Táv: 13 km, szint: 100 m. Találkozó: 7.55, Ráckevei 
HÉV-végáll. (ind. 8.05). Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: 
Tari József (Műanyag SC) (30)536-4767
2. Vértes-hegység
Túra az oroszlányi „Ingó” faluhoz. Táv: 10 km, szint: 100 m
Találkozó: szervezés alatt. Előzetes jelentkezést kér! Túraveze-
tő: Méri Sándorné (CAOLA) (30)549-8457
 
Október 2. 60+ természetjárás Budai-hegység
Túra az időjárásnak megfelelően – program: a helyszínen meg-
beszélve. Táv: 8–10 km. Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, 6-os 
villamosvégáll. Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi 
Szilvia (CAOLA) (30)340-3490 és 316-7423
 
Október 3., hétfő 15.00 60+ Rejtvényfejtőklub
Helyszín: Újbudai Polgármesteri Hivatal (XI., Zsombolya u. 5., 
alagsor 1.); további információ: Gabonyi Erika, Újbuda Önkor-
mányzata: 06/1/372-3482
 
Október 3. 16.00–18.00 Filmvetítés
Magyarország legszebb tájai. Helyszín: USZOSZ Gazdagréti 
Idősek Klubja, XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; további infor-
máció: minden hétköznap 8.00-14.00 óra között a 372-4636 te-
lefonszámon
 
Október 5. 60+ természetjárás 1. Pilis-hegység
Csillaghegy–Nagykevély–Kevély ny.–Oszoly-tető–Csobánka
Táv: 14 km, szint: 400 m. Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV 
(ind. 7.58). Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi 
Szilvia (CAOLA) (30)340-3490 és 316-7423
2. Budai-hegység
Találkozó: 8.20, fogaskerekű, Városmajor végáll. Előzetes je-
lentkezést kér! Túravezető: Thaly Emese (Olajipari TbSE) 227-
4089
 
Október 11. 60+ városismereti séta 
Káposztásmegyer „Homoktövis tanösvény”. Táv: 2–3 km
Találkozás: 10.00, Keleti pályaudvar, 30-as busz
Túravezető: Hattyár Zsuzsa 06 (30) 352-2694

pROgRamajÁnló

További programok és információ:

ÚJBudAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás: hétköznap 8–14 óra között
Web: idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program
facebook.com/Ujbuda60pluszProgram
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

Nordic walking a Gazdagréti Összefogás Egyesülettel
A foglalkozások hétfőnként 11 órától a Gazdagréti Összefogás Egyesület irodájától 
(Regős utca 13.) indulnak, Majorszky Klára nordicoktató vezetésével. Az első alka-
lom ingyenes, továbbiakban 200 Ft/alkalom. Korlátozott számban botokat biztosít 
az egyesület. További információ, előzetes jelentkezés: majorszky@gmail.com, 
06/20/443-7048
 
Zenés kímélő torna Majorszky Klára gyógytestnevelővel 
Minden kedden 14.45-től a Gazdagréti Közösségi Házban! Az első alkalom ingye-
nes, további alkalmak: 200 Ft/alkalom. Folyamatos csatlakozási lehetőség! Továb-
bi információ, előzetes jelentkezés: majorszky@gmail.com, 06/20/443-7048

Internet: idősebbek  
is elkezdhetik 

BEiRATKOZÁS az Újbuda 60+ 
Program őszi angol-, német-  
és számítógépes tanfolyamaira!
Örömmel értesítjük a tanulni vágyó 60 év feletti kerületi polgá-
rokat, hogy kerületi iskolák bevonásával kezdő és középhaladó 
angol-, német- és internettanfolyamok indulnak az Újbuda 60+ 
Program részeként.

A beiratkozni 2016. október 4–10. között munkanapokon 
8.30–13.00 óráig az Újbudai Szenior Programközpontban le-
het. A tanfolyam díja 1500 Ft/fő.

Beiratkozni kizárólag a fenti időpontokban és helyszínen, 
csak saját részre és személyesen lehet!

Kérjük, hogy 60+ kedvezménykártyájukat, személyigazolvá-
nyukat, lakcímkártyájukat feltétlen hozzák magukkal!

vÁLTOZÁS a 60+ Gyalogló 
Programban!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szeptember 29-i nagyközösségi 
gyaloglás a Bikás parkban elmarad!

Haladó gyaloglóinknak jó hír, hogy október 20-ától egy ne-
hezebb (enyhe hegymenet) pályán is lehet majd teljesíteni a 
nagyközösségi gyaloglás alkalmi távjait.

A soron következő nagyközösségi gyaloglások időpontjai: 
október 6., október 20.

Találkozó: 9.00 óra, Bártfai és Vahot utca sarka, szürke épü-
letnél – közterület-felügyelők épületénél.

További információt a találkozók időpontjában a helyszínen, 
valamint az Újbudai Szenior Programközpontban kaphatnak.

Változó világunkban egyre fontosabb, hogy az időskorúak mi-
nél tovább aktívak maradjanak, és életvezetésükben ne csak 
tapasztalataikra, de a modern kor vívmányaira is támaszkod-
hassanak. Szerencsére a digitális világ széles körű lehetőségei-
nek használatának köszönhetően – a számítógép és/vagy a mai 
okostelefonok alapvető alkalmazásának megismerését követő-
en – rendkívül egyszerűvé és könnyűvé válik.

Bár a mindennapok konstruktív életvezetése, rokonainkkal, 
barátainkkal való személyes kapcsolattartás sokkal lényege-
sebb, mégis bizonyosan kijelenthető, új dimenzió nyílik annak 
az életében, aki az internet számtalan csodáját hajlandó megis-
merni és alkalmazni. Nemcsak a tanulás, tájékozódás, ügyinté-
zés, szórakozás, szervezés, kapcsolattartás válik egyszerűbbé, 
biztonságosabbá és kényelmesebbé, de – szó szerint – az egész 
világ is karnyújtásra kerül azok számára, akik valamilyen ok-
ból nem tudják elhagyni ágyukat, otthonukat.

Új cikk- és előadássorozatunkkal arra készülünk, hogy közel 
hozzuk az internetet azokhoz is, akik eddig nem tudták vagy 
nem akarták megismerni a világháló elképesztő lehetőségeit. 
Szinte az első gombnyomást követően mindenki találkozhat a 
net legismertebb és legfontosabb „szolgáltatásával”, az úgyne-
vezet kereső oldalakkal. A legismertebb Google-oldalon kívül 
sok más kisebb kereső segítségével is egyszerűen és gyorsan 
találhatunk választ kérdéseinkre, illetve megtalálhatjuk mind-
azt az írásos információt, hanganyagot, videót, filmet, képet 
stb., amit keresünk.

Az internet segítségével a tájékozódásunkhoz szükséges 
híreket, sok esetben teljes hírújságokat is el tudunk olvasni, 
amiket így nem szükséges megvásárolni. Bizonyos oldalakon  
feltöltött könyveket találhatunk, amelyeket teljes terjedelmük-
ben vagy csak részleteiben ingyen is megtekinthetünk anélkül, 
hogy el kellene mennünk egy könyvkereskedésbe.

Utazásnál könnyedén és gyorsan megtalálhatjuk a vonat-, 
buszmenetrendeket, javasolt útvonalat a térképen, akár az úti 
célunk helyszínét is műholdas képen, de tehetünk virtuális sé-
tát a karosszékből a világ szinte bármely pontjára. Ha valaki 
okostelefonnal is rendelkezik, a kívánt címre külföldön is el tud 
jutni az útvonaltervező segítségével. Külföldre indulás előtt 
akár tanulhatunk nyelveket, foglalhatunk szállást, de a legtöbb 
számlánkat is kifizethetjük átutalással, elektronikus úton.

Az elektronikus ügyintézést megkönnyítő oldalakon otthon-
ról, sorban állás nélkül, időt és energiát megtakarítva kényelme-
sen lehet hivatalos ügyekben eljárni. A hétköznapokban temér-

dek ételrecept, háztartásbeli 
praktika segíti a háziasszonyok 
dolgát, de valószínűleg nincs 
olyan szerelési feladat sem, 
amelyhez ne találnának az 
urak hasznosabbnál haszno-
sabb videókat, leírásokat.

A kiskerttulajdonosok az 
időjárás előrejelzéshez és a 
kertészeti naptárhoz igazíthatják az aktuális teendőiket. Azok 
pedig, akik nem zöldövezetben élnek, tanácsokat, cikkeket ol-
vashatnak a szobanövények és balkonláda virágainak gondo-
zásáról. Kikapcsolódásához mindenki kereshet az érdeklődé-
sének megfelelő filmet, bármilyen témában képet, hallgathat 
ízlésének megfelelő zenét, koncertet, vásárolhat színházjegyet, 
vagy kereshet fesztiválokat, rendezvényeket, hangverseny-

programokat Budapest, illetve a világ 
bármely pontján.

Sok-sok tanfolyam- vagy tanulási le-
hetőség is található a világhálón, legyen 
az egy új szakma vagy hobbitevékeny-
ség, továbbképzés vagy ismereterjesztés, 
amelyeket számítógépünk segítségével 
otthonról is elvégezhetünk, megtanulha-
tunk.

E rövid felsorolás végén kijelenthet-
jük, nincs ma az életünknek olyan terü-
lete, amelyhez ne társulna több száz vagy 
ezer, különböző információkat (képet, 
hangot, videót, szöveget stb.) és szolgál-
tatást tartalmazó oldal, az internet világa 
valóban gazdag és szinte határtalan.

Az Újbuda 60+ Program számítógépes 
segítségnyújtó szolgáltatással és infor-
matikatanfolyamaival szeretne hozzájá-
rulni a szépkorúak egész életen át tartó 

tanulásához. A résztvevők sikertörténetei megszámlálhatatla-
nok, és bőven akad példa arra, hogy soha nem késő elkezdeni, 
elmélyíteni az informatikai tudást. Nemcsak a tanulók, de a 
segítő önkéntesek között is találhatók akár 80, 90 év felettiek 
is. Az elmúlt hét év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a 
60+ program ügyfelei számára a számítógép-használat örömet, 
kikapcsolódást és segítséget jelent.

Éppen ezért minden időskorút arra buzdítunk, ne féljen a di-
gitális világ eszközeitől, ne zárkózzon el azok megismerésétől! 
Vegyenek egy nagy levegőt, és kérjék bátran a segítségünket 
vagy iratkozzanak be internettanfolyamainkra.

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon!
Újbuda 60+ Program
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B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 32.

Telefon: (36-1) 787 0039
E-mail: b32@ujbuda.hu

PonTmAGAzIn.hU/B32
WWW.FACEBooK.Com/B32KULTURTER

20
16

szeptember 28.–október 1. 
TÉRFOGLALÓK  

A B32-BEN!

szíNházi ELőAdásOK
szeptember 28. 19.00
Metanoia Artopédia: JÉG-dOKTRíNáK | rendező: PEROViCs zOLTáN

szeptember 29. 14.00
Janne Teller–Tandem Csoport: sEMMi | rendező: PáLFFY TiBOR

szeptember 30. 19.00
Munkacím költöző madarakkal zárt  
facebook-csoport: NEM – dE hOGY NEM? | rendező: KáRPáTi PáL

október 1. 17.00
Kompánia Társulat: PENELOPÉ RETROsPEKTíV | rendező: LUKáCs LászLÓ

wORKshOP
szeptember 29. 19.00 
színházi-irodalmi wORKshOP KáRPáTi PÉTERREL 
a Fisz szervezésében – záró prezentáció
 

KONCERT
október 1. 20.30  JORdáN AdÉL És A PUszi koncert

A színházi előadások regisztrációs jeggyel látogathatók, melynek ára: 500 Ft.
Jordán Adél és a Puszi koncert: 1000 Ft
A koncertre bármelyik előadásra szóló jeggyel ingyenesen lehet belépni,  
ez esetben előzetes regisztrációt kérünk e-mailben, telefonon vagy a helyszínen. 
Online jegyvásárlás: jegy.hu

2o16. okto’ ber 1. szombat 1o.oo-2o.oo
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..
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Boros Étkek Főzőversenye (10.00 – 13.30) 
Kenderkóc Népi Játszóház  

Kézműves sarok

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Bor és kirakodóvásár 

Szőlővesszők örökbeadása 
Büfé 

Kertészeti tanácsadás 
Műszaki Tanulmánytár mini kiállítás

A programokon való részvétel ingyenes!

10.00 - ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ  
Közreműködnek a Weiner Leó 
Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakközépiskola növendékei

10.15 - SZÜRETI FELVONULÁS
10.45 – LÚDAS MATYI  

Vásári komédia 
a Metamorf Színház előadásában

11.30 – PÁVAKÖR 
Bemutatkoznak a Kelenvölgyi 

Általános Iskola növendékei

12.00 - ÚJBUDAI BABSZEM 
TÁNCEGYÜTTES

13.00 - ROZMARING KÓRUS  
Német és Sváb dalok csendülnek fel 

az érdi német nemzetiségi 
kórus előadásában

13.30 - BORDAL VERSENY

14.00 – A BUDAFOKI 
FÚVÓSEGYLET KONCERTJE

14.40 - BOROS ÉTKEK BAJNOKAI  
Eredményhirdetés

15.30 - MARGARÉTA 
CITERAZENEKAR
16.00 – TÁNCHÁZ 

az Újbudai Babszem Táncegyüttessel

18.00 - FERENCZI GYÖRGY 
ÉS A RACKAJAM

Egy nap ami a szőlőről és a borról szól

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1116 Budapest, Kardhegy utca 2. 
Telefon: 1/424-5363,  
E-mail: kkh@ujbuda.hu
Megközelíthető az 58-as, 150-es 250-es, 
251-es és 251/A autóbuszokkal

A rendezvény fővédnökei: 
Dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere 

és Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

A rendezvény védnöke: 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin 

önkormányzati képviselő

Csak a szépre 
emlékezem

Az AKH Opera- és Dalstúdiójának 
ünnepi koncertje az Idősek Világnapja alkalmából.

Előzetes 
regisztráció 
ajánlott!

Belépőjegy: 
300 Ft

Derzsi Katalin
György Viktória

Henk Marika
Kecskeméti Rita

Kövecses Klára
Pálinkás Gyöngyi

Radosiczky Márta
Sándor Bettina

Terebessy Éva
Csikai Barna

Proksa Zoltán
Valkovszky Dénes

Az est házigazdája:

Csák József 
 operaénekes

Zongorán kísér:

Hegedűs Valér 
zongoraművész

A stúdió alapítója:

Barna István

2016. szeptember 30. péntek 18 óra
Közismert és közkedvelt dalok hangzanak el 

a következő fellépők előadásában:

A rendezvény védnöke: dr. Hoffmann Tamás polgármester

ALBERTFALVI KözösségI Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.,  

Telefon: 204-6788, e-mail: akh@ujbuda.hu
http://www.pontmagazin.hu/albertfalva/

Ingyenes családi programok  
és akár 90%-os kedvezmények  
a Premier Outlet születésnapján
A Premier Outlet 2016. október 8-án és 9-én 
ingyenes, fedett helyiségekben megrendezett 
programokkal és akár 90%-os kedvezményekkel 
ünnepli 12. születésnapját. 

A vásárlá-
si maratonon 
akár 90%-os 
kedvezménnyel 
szerezhetők be 
a legdivatosabb 
darabok a több 
száz világmár-
ka kínálatából. 
A shoppingolás 

után pedig a SzépségPontban kényeztethetik magukat a vá-
sárlók, amelynek szépség- és egészségprogramjait ingyenesen 
vehetik igénybe.

A Street Food Fesztivál gondoskodik majd arról, hogy sen-
ki se maradjon éhes: a legfinomabb ételek közül válogathatnak 
az érdeklődők. 
Az outletköz-
pont ráadásul 
ajándék szülina-
pi muffinokkal 
is készül.

A gyere-
kek sem fog-
nak unatkoz-
ni: ugrálóvár, 
lufihajtogatás, 
arcfestők várják őket ingyenesen, emellett egész hétvégén ked-
vezményesen játszhatnak Aprópoliszban, a világ első Playmo-
bil játszóvárosában.

A Premier Outlet idén ismét kiáll a felelős állattartás mel-
lett. Október 8-án több állatmenhely örökbefogadásra váró 
kisállatokkal települ ki a helyszínre. A programot látvá-
nyos kutyás bemutató és akadálypálya színesíti. A nap védnö-
ke Tornóczky Anita, az Állatvédőrség kommunikációs vezetője. 
Az eseményen a Premier Outlet Thomas Breitling üzletének 
képviseletében jelen lesz Árpa Attila és Sasvári Sándor is, akik 
maguk is nagy állatbarátok.

További információ:  
https://www.facebook.com/PremierOutletCenter

http://premier.hu

BIKINI

Október 7. - Firkin
Október 8. - Junkies, AWS, Fullstop
Október 13. - Kamelot (USA)
Október 14. - Hollywood Rose
                      Kiss Forever Band
Október 15. - DubFX (AUS)
Október 19. -Október 19. - Yellow Claw (NED)

Jó hír, hogy bár véget ért a bikini- és fagyisze-
zon, ősszel sem kell nagy magányunkban 
álmodozni. Ha esik, ha fúj, a Barba Negra 
Music Club-ban gondoskodunk az újabb ön-
feledt bulikról! Október 29-én érkezik a szín-
padra a Bikini együttes, így ismét együtt 
énekelhetjük az örökérvényű slágereket, és 
éjszakába nyúlóan táncolhatunk kedvenc da-
lainkra. 
A kérdés csupán annyi, hogy kinek adsz 
helyet magad mellett, és ki lesz, aki majd ha-
zavisz? Garantáljuk, hogy ezen a fergeteges 
estén mindenre fény derül!

A Gellérthegy 
értékeiről
„Idén nyáron a kormány ötlet-
pályázatot írt ki a Gellérthegy 
és a Citadella hasznosí-
tása, funkcionális és eszmei 
megújulásának előkészítésére. 
Ez a kezdeményezés idősze-
rűvé teszi, hogy 
felhívjuk a figyelmet 
a Gellérthegy épített 
örökségének az érté-
keire” – írta lapunknak 
Entz Géza, a Gellért-
hegyvédő Egyesület 
elnöke.

Örvendetes vonása a kiírt 
ötletpályázatnak, hogy bár 
a Citadella új, időtálló funk-
ciójának meghatározását ki-
emelt célként fókuszálja, a 
Gellérthegyet urbanisztikai 
egységként kezeli. A bírálati 
szempontok között ugyanis – 
nagyon helyesen – szerepel az 
is, hogy „a pályamű korszerű, 
harmonikus megoldásokkal 
igyekszik-e becsatolni a vá-
ros vérkeringésébe a terüle-
tet, megteremteni a valódi 
kapcsolatot a Gellérthegy és környezete 
között”, és hogy „segíti-e a terület meg-
közelíthetőségét”, valamint hogyan „fej-
leszti a közlekedési kapcsolatokat”, akár 
a forgalmi rend változtatása által. 

Ezek a szempontok azért különösen 
jelentősek, mert az a táji-természeti ér-
tékeket rendkívül szerencsésen haszno-

sító városi együttes, amely – mondhatjuk 
nyugodtan – legalább a rendszerváltozás 
óta korszerűsítésre és felújításra vár, 
pontosan ilyen szemléletben jött létre.  
A Gellérthegy főváros általi birtokbavé-
telét jól ismert és jól feldolgozott, telepü-

lésrendezési szempontok alapos mérle-
gelése és az ezzel kapcsolatos részletes 
tervek kidolgozása előzte meg.

Az immár másfél évtizede működő 
Gellérthegyvédő Egyesület nevében 
örömmel nyugtázzuk, hogy a Gellért-
hegy értékeinek komplex felújítására 
van kilátás. Egyesületünk – fogalmazott 

az elnök – pontosan ezeket a célokat he-
lyezi törekvéseinek középpontjába. Itt 
illő megemlítenünk, hogy ebben nagyon 
sokat köszönhetünk a Gellérthegyvédő 
Egyesületet hosszú ideig koncepciózu-
san irányító, a közelmúltban 90 éves 

korában elhunyt Walkó Zoltán Ybl-díjas 
építész fáradhatatlan, a szakmai részlete-
ket is mindig szem előtt tartó érdekvédő 
tevékenységének és iránymutatásának. 
Az ő áldozatos és kitartó munkájának 
eredménye a Kelenhegyi út fordulójában 
lévő, valamikor kilátónak épült lépcső és 
pihenő szakszerű helyreállítása is. 
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Szakrendeléseink:
Prof. Szabó István csípő, vállspecialista

Prof. Székely György idegsebész, gerincspecialista
Dr Majzik Ernő boka, térdspecialista

Dr Németh Lóránd reumatológus, izületspecialista

Bejelentkezés:
06 1 472 1125,o6 7o 339o11o

www.balancemozgas.hu

Ingyenes csoportos nyugdíjas gyógytorna

ŐSZI AJÁNLATUNK:
Guna terápia egy ampulla 4ooo forint

lökéshullám, PAPIMI egy kezelés 4ooo forint

Ultrahang diagnosztikától
a teljes rehabilitációig

minden mozgásszervi panasz 
konzervatív és műtéti ellátása.

Mozgásszervi Centrum
Buda szívében

A MOZGÁS SPECIALISTÁI

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32. • Telefon: +36 1 787 00 39

E-mail: b32@ujbuda.hu www.b32kulturter.hu
www.facebook.com/B32kulturter

Az est témája: a kapunyitási pánik az „y” generáció körében

A beszélgetés résztvevői:  Bajtai András költő és Gerőcs Péter író
Moderátor: Szűcs Péter újságíró

19.00 • beszélgetés
20.30 • koncert

belépő: 2000 Ft • nyugdíjas/diák: 1500 Ft

2016. október 15., szombat

PETRUSKA  
- nem így képzeltem el

koncert, klip- és kislemez-premier, beszélgetés

Csodák galériája 
gyerekek 
alkotásaiból
Talán egy Csontváry-utód alkotását 
látjuk a festményen? Vagy egy 
jövőbeli pointillista festő képét?  
Ki tudja? Nem kizárt, hogy a 
soltvadkerti tehetséggondozó 
táborban készült művek között ott 
van a nemzeti büszkeség  
egyik leendő darabja. 

Harmadszor szerveztek tehetségkutató tábort 
Soltvadkerten újbudai iskolások számára, 
amelyet ebben az évben is az önkormányzat 
támogatott. A tábor záróünnepségét idén a 
B32 Galéria és Kultúrtérben rendezték meg, 
ahol a táborlakók képeiből, alkotásaiból nyílt 
kiállítást tekinthették meg a gyerekek hoz-
zátartozói. Az est egyik fénypontja pedig a 
drámatagozatos diákok táborban begyakorolt 
darabjának premierje volt.   

Gyurcsó Zsuzsa, az Újbudai Pedagógiai Iro-
da vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd felelevenítette a soltvadkerti táborban 
eltöltött napokat, melyek során a diákok ráta-
lálhattak önmagukra, mentoraik segítségével 
különleges információhoz és tudásanyaghoz 
jutottak, miközben új barátságok köttettek. 
Gyurcsó Zsuzsa hangsúlyozta, a szekciókat, 
azaz tanulócsoportokat (képzőművészet, ter-
mészettudomány, dráma- és színjáték, mate-
matika, logika) vezető tanárok napi hat órá-
ban tartottak foglalkozásokat, segítették a 
tehetséget kibontakoztatni. Szabad idejükben 
a gyerekek részt vehettek sportos foglalko-
zásokon, illetve ismereteiket tudásolimpián, 
matematikaversenyen, kvízjátékokban is ösz-
szemérhették.

– Az önkormányzat több millió forinttal 
támogatta a tehetséges tanulók csaknem egy-
hetes kikapcsolódását. A táborozó gyerekek 
száma évről évre nő, jövőre talán újabb diá-
kok csatlakoznak majd a táborozók köréhez – 
mondta Gyurcsó Zsuzsa.

Emléktáblát avattak a fogságba 
hurcoltak tiszteletére
A 20. században 
több tízezer embert 
hurcoltak el kény-
szermunkára 
Magyarországról a 
Szovjetunióba, ahol 
különböző táborokban 
kínozták őket nap 
mint nap. A XI. kerü-
letből is ezreket vittek 
el, akik közül jó néhá-
nyan soha nem tértek 
haza. 

– A Budapestről a szovjet 
táborokba elhurcolt hadi-
foglyok tízezreire emlékezni 
a nemzet feladata – mond-
ta Máthé Áron, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottság (NEB) 
elnökhelyettese, amikor a 
szervezet  képviseletében 
Újbuda Önkormányzatával 
közösen emléktáblát avattak 
a XI. kerület Polgármeste-
ri Hivatalánál. A bizottság 
elnökhelyettese az esemény 
alkalmával azt is elmondta, 
a fogolytáborba hurcoltakon 

kívül a koncepciós pereknek 
is alig nevezhető eljárások-
ban elítéltekre is emlékezni 
kell, ők a legszigorúbb szov-
jet koncentrációs táborokba 
kerültek. – Nem árt felidézni 

azt sem, hogy a szovjet láge-
rek a rezsim szerves részét 
alkották. Nem valamiféle 
véletlen kisiklás vagy hiba 
következményei voltak – tet-
te hozzá.

Hoffmann Tamás polgármes-
ter az emléktábla-avatásnál 
felidézte, a kerület önkor-
mányzata egy évvel ezelőtt a 
szovjet kényszermunkára el-
hurcolt magyar nőknek, köz-

tük Marczin Borbálának ava-
tott emléktáblát az Ercsi úton, 
akkor is a Nemzeti Emléke-
zet Bizottságával közösen.  
A II. világháború után ugyan-
is nemcsak férfiak tízezreit 
vittek el a gulágra, hanem 
magyar lányokat és asszo-
nyokat is. Mintegy 130 ezer 
embert hurcoltak el így, de 
csak minden második élte túl 
a kegyetlen bánásmódot és az 
embertelen körülményeket.  

Az emléktábla avatásakor 
a polgármesterrel együtt 
helyezte el a kerület saját 
koszorúját Szabolcs Attila, 
Újbuda országgyűlési képvi-
selője. 

(T. K.)

Az emléktábla-avatás másnapján, 
a Politikai Elítéltek Közösségének 
rendezvénye részeként emlékeztek 
meg a szovjet diktatúra magyarországi 
áldozatairól. Az ünnepségen 
megkoszorúzták a Petőfi híd budai 
hídfőjénél, a Pázmány Péter sétánynál 
található Memento emlékművet. Újbudát 
Csernus László képviselő képviselte. 

eEltàncolt 
mesék

Virtus Kamara Táncegyüttes 

Bengyáló, 
a leleményes
zenés-táncos mesejáték 
Szécsi Magda cigány meséi alapján

Rendező-koreográfus:  
Albunovics Milán

2016. október 22., 11 óra

Hagyományok Háza Jegyiroda

1011 Budapest, Fő utca 6.  |  (+36 1) 225 6056 
jegy@hagyomanyokhaza.hu

www.hagyomanyokhaza.hu
Hagyományok Háza

Fonó Budai Zeneház
(1116 Budapest, Sztregova u. 3.)  

Kuttyomfitty Társulat

Ördöngős dudás
Bábok: Juhász Zsuzsanna

Zene: Kurdi Gábor  
Németh Dénes és zenekara

Rendező-koreográfus: Dobsa Tamás

2016. december 3., 11 óra

az előadások után
 táncos-kézműves 

foglalkozás
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Válaszúton! – Interjú Osztie Zoltán plébánossal
(Folytatás az 1. oldalról)
Kettős irányból kell megközelítenünk a kérdést: 
egyrészt Európa elvesztette az erejét, hogy meg-
védje magát, másrészt szándékolt világuralmi 
törekvések azok, amelyek gyengítik a kontinens 
hagyományosan keresztény társadalmait. Gon-
doljunk csak azon országok „megtámadására”– 
például Írországra –, ahol még mindig törvény-
ben van az abortusz tilalma. Európa dekadens 

irányba fordult és elvesztette gyökereit. Olyan 
erőszakos hullámról van ismételten szó, ahol a 
hagyományos keresztény társadalmak megren-
dítése a cél, egy hosszabb folyamat részeként. 
Pontosan lehet látni azokat a stratégiai pontokat, 
amelyek mentén ezek a történések haladnak. 
Csak egy pont az i-re, hogy ránk zúdították ezt 
az embertömeget: vándorlókat, nem pedig a me-
nekülteket.

 
• Miért tartották fontosnak, hogy ilyen nyíltan 

kiálljanak amellett, hogy a jövő vasárnapi 
népszavazáson minél többen vegyenek részt, 
és lehetőleg nemmel szavazzanak a feltett kér-
désre?

Ideológiai kérdéssé vált a népszavazás, sokan 
hangoztatják, hogy a Fidesz és a kormány párt-
ügye. Ennek ellenére világos, hogy itt Európa, a 
gyerekeink, az unokáink jövőjéről van szó. Ez 
határozza meg, hogy félelemben, a terrorizmus 
árnyékában kell-e élnünk, vagy pedig a magunk 

országában, ahol úgy tudjuk berendezni saját 
életünket, ahogyan azt mi szeretnénk.

 
• Nyugat-Európában párhuzamos társadalmak 

alakultak ki, ez pedig megannyi konfliktust 
vont maga után. Itthon kell-e ettől tartanunk?

Számtalan példát lehetne felhozni arra, hogy 
nincs hajlandóság a beilleszkedésre, az itteni 
szokásoknak való megfelelésre. Ez a tömeg jön, 

és veszélyeztetett 
helyzetet teremt a 
számunkra. Meg kell 
védenünk magunkat, 
el kell kerülnünk, 
hogy itt is hasonló 
folyamatok alakulja-
nak ki.

• Többször is emlí-
tette, hogy meg kell 
különböztetnünk a 
vándorlókat és a me-
nekülteket. Sajnos 
utóbbiakból is szép 
számmal érkeznek. 
Mi a megoldás ebben 
a helyzetben?

Lehet kontrollt gyakorolni. A katolicizmusnak 
és az egyháznak van olyan ereje, hálózata, hogy 
tudjunk egyeztetni – mondjuk az iraki kereszté-
nyekkel, az ottani közösségekkel –, hogy mikor 
és kik azok, akik menekültek, és akiket be kell 
fogadnunk. Megvannak azok a szervezetek és 
csatornák, amelyek aktívan és eredményesen 
végzik a dolgukat. A keresztény Európa feladata, 
hogy a rászorulók mentsvára legyen, segítséget 
nyújtson, mindent megadjon a valóban háborús 
övezetekből, a vízhiány, éhezés elől menekülők-
nek. De most nem erről van szó elsősorban.

• Ferenc pápa a II. világháború utáni legna-
gyobb humanitárius katasztrófának nevezte 
a mostani menekülthelyzetet, és arra hívta fel 
ez esetben elsősorban a jezsuita rend tagjait, 
hogy fogadjanak be menekülteket a saját rend-
házaikban. Mi erről a véleménye?

A pápa egy általános érvényű erkölcsi elvet 
fogalmaz meg, és azt próbálja alkalmazni. Az 

általános erkölcsi elv igaz, de mi, magyarok 
másként látjuk a dolgot a 150 éves tapasztala-
tok után, ami a nemzeti emlékezetbe nagyon 
mélyen beleivódott.

 
• Tehát egy magyar, tegyük fel a keresztény elve-

ket valló ember, mit tehet ebben a helyzetben?
Egyrészt részt vesz az október 2-i szavazáson. 
Az kevés, hogy részt vesz. Ezt mindenki mond-
ja – az ellenzék nem, de ez egy másik dolog –, 
de nemmel kell szavaznia. Aki látja a minden-
napok történései közötti összefüggéseket, tud-
ja, hogy ez a felelős döntés. Megdöbbentő volt 
hallani Angela Merkel korszakváltónak nevez-
hető nyilatkozatát a napokban, miszerint visz-
sza kellene fordítani a történelem kerekét, mert 
nem tudtuk megoldani ezt a problémát. Ha a 
német társadalom, egy gazdasági nagyhatalom 
vezetője így gondolkozik, akkor bizony nagyon 
súlyos a helyzet. A másik, hogy a katolikus se-
gélyszervezetek – Máltai Szeretetszolgálat, Ca-
ritas és természetesen más civil szerveződések 
is – teszik a dolgukat, ma is odaállnak a szegé-
nyek és a menekültek mellé, ahogyan ezt tavaly 
ősszel is tették, amikor több száz ember rekedt 
a Keleti pályaudvaron. Nagyon kevés szó esik 
arról, hogy nemcsak a nagy segélyszervezetek, 
de a helyi egyházközségek Caritas csoportjai is 
élnek, dolgoznak, például itt, a belvárosi plé-
bánián is. Önkénteseink teszik a dolgukat min-
den vonatkozásban, hiszen nagyon sok elesett 
honfitársunk is van, akik segítségre szorulnak.

 
• Ha nemet mondunk a kvótára, ha elvetjük az 

eddigi európai politikát, akkor mi lehet a meg-
oldás a jelenlegi helyzetben?

A magyar kormány, azt hiszem, irányt muta-
tott, és egyre többen kezdik követni a példán-
kat. Egy állam vezetésének alapvető feladata, 
hogy védelmezze a határokat, hogy védelmez-
ze polgárait. Nem akkor kellene elmarasztal-
ni őket, ha nem ezt tennék? Ajánlom Patrick 
Buchanan: A nyugat halála című könyvét, 
amely tényszerűen írja le, milyen folyamatok 
vezetnek a nyugati dekadenciához. Sorai mára 
sajnos valósággá váltak. Ennek kell elejét ven-
nünk itthon.

(T-N. K)

Ipoly atya: – Kötelességünk 
segíteni, de nem 
veszélyeztethetjük  
az otthonunkat 

Az elmúlt év-
ben Európa 
felé felerősödő 
menekülthul-
lámról plébá-
niai közös-
ségünkben is 
gyakran beszél-
gettünk. A Ka-
tolikus Egyház 
Katekiz musa, 
vagyis az egy-
ház évtizedek óta használt „hitoktatási 
tankönyve” azt írja a bevándorlásról:  
„A politikai hatóságok a rájuk bízott köz-
jó érdekében a bevándorlási jog gyakorlá-
sát különböző jogi feltételekhez köthetik, 
különösen azáltal, hogy a bevándorlókat 
kötelezik bizonyos dolgokra a befogadó 
országgal szemben. A bevándorlónak 
hálával tiszteletben kell tartania a fogadó 
ország anyagi és szellemi hagyományait, 
engedelmeskedjék törvényeinek és járul-
jon hozzá a terhek viseléséhez.”

Az elmúlt idők tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy Európának és a befogadásnak 
is vannak határai. A befogadó Európát 
megviseli a hirtelen felduzzadt, eltérő 
kultúrájú bevándorló tömeg és az azzal 
érkezett erőszak. Hiszem, hogy köteles-
ségünk segíteni a kölcsönösség alapján, 
de nem veszélyeztethetjük az otthonun-
kat, Magyarország, és tágabban Európa 
biztonságát, kultúrájának, politikai be-
rendezkedésének és keresztény gyökeré-
nek egységét. Október 2-án ezért veszek 
részt a népszavazáson és egy nemmel 
erősítem meg a kormány törekvését, 
hogy minél nagyobb támogatásuk legyen 
értünk, magyarokért és európai polgá-
rokért, a jövőért. 

LOMBHULLATÓ 
ÁRAK!

Budapest XIII., Reitter F. u. 78.
(Reitter F. u. – Fáy u. sarok)

Nyitva: H–P: 10–19h Szo: 9–19h

Budaörs, Építők útja 2–4., B épület
(A körforgalomnál)

Nyitva: H–P: 10–19h Szo: 9–19h

Budapest XVIII., Gyömrői út 79–83.
(Parkoló a Sárkány Centerben)

Nyitva: H–P: 10–19h Szo: 9–19h

Budaörs, Raktár u. 3. 
(DISZKONT ÉRTÉKESÍTÉS RAKTÁRRÓL AZONNAL!)

Nyitva: H–P: 10–19h Szo: 9–19h

A feltüntetett árakat és kedvezményeket 2016. október 3- október 31. között, a készlet erejéig garantáljuk, kizárólag a bútorra vonatkoznak, a dekorációt nem tartalmazzák! Az akciós árak a feltüntetett 
kedvezményt már tartalmazzák. Az árak HUF-ban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák, a kárpitozott bútorok esetében alapkategóriás vagy akciós szövetre vonatkoznak, melyek színe, mintázata változó. 
A méretek tájékoztató jellegűek! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntartva: RS®

 TOP ÁRAK                          TOP TERMÉKEK                    TOP HATÁRIDÔK

K137 
szék fekete színben 

TAMARA 
szék v.son./szürke S18

107 990,-

94 990,-

-12%

KRÉTA rugós,  
ágyneműtartós 
franciaágy zónázott 
fekvőfelülettel, 
kispárnákkal, 
D/AKC cappuccino színben
(165 x 205, f.f.: 160 x 200)

HALIDAY 
rugós, zónázott, nyitható, 

ágyneműtartós kanapéágy 
D/AKC/drapp 

(200 x 97, f.f.: 146 x 200)

204 990,-

183 990,-

-10% 329 990,-

296 990,-

-10%

878 030,-

526 818,-

-40%

152 990,-

136 990,-

-10%

DIANA-INTRO
dohányzóasztal, cseresznye
(100 x 45 x 60)

DIA FIRENZE konyha sonoma színben, extrákkal
357cm x182 cm, sziget rész: 215 x 90 cm

H
A

 B
Ú

T
O

R
T

 K
E

R
E

S
!

112 990,-

84 990,-

-24%

RIVER bútorcsalád többféle 
színben, gazdag elemválasztékból 
igény szerinti összeállításban.

COUNTRY bútorcsalád többféle 
színben, gazdag elemválasztékból 
igény szerinti összeállításban.

LARGO bútorcsalád 
gazdag elemválasztékból 
igény szerinti összeállításban.

GRANDE bútorcsalád bükk 
színben, gazdag elemválasztékból 
igény szerinti összeállításban.

-15% -15%

ÚJDONSÁG!

-15% -15%

Iskolakezdési, Ajándék- és Bónusz 
utalvány elfogadóhely

Iskolakezdési, Ajándék- és Gyermek-
védelmi utalvány elfogadóhely

ÁFÁS ÁRAK!

Budaörsi
áruházunkban

A feltüntetett kedvezményes ár kizárólag az áruházban 
kiállított mintabútorra vonatkozik, a beépített 
konyhagépeket és a dekorációt nem tartalmazza

LILI 
szék calvados

11 500,-

10 500,-

-8%

194 990,-

179 990,-

-7%

VERONA hullámrugós, 
nyitható, ágyneműtartó
sarokgarnitúra C/barna színben
(272 x 217, f.f.: 158 x 220) 

12 500,-

8 990,-

-28%

ANETT
3 sz. kanapéágy (ágyazható), 
2 sz. kanapé (ágyneműtartós), 
fix fotel

19 990,-

16 990,-

-15%
10 250,-

7 990,-

-22%

HAZAI

BÚTOR

HAZAI

BÚTORHAZAI

BÚTOR

HAZAI

BÚTOR

HAZAI

BÚTOR

HAZAI

BÚTOR

RSTOP

RSTOP RSTOP

RSTOP
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NE HAGYJA, HOGY MÁSOK 
DÖNTSENEK ÖN HELYETT!

ÁLLJUNK KI 
ÚJBUDÁÉRT!

Számít a véleménye!
Vegyen részt Ön is!
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MEGHÍVÓ ÁLLÁSBÖRZÉRE
2016. október 18. (kedd) 9:00 – 13:00

Helyszín:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.

A rendezvény Budapest Főváros Kormányhivatala IX. kerületi I. Munkaügyi Kirendeltsége, 
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.)

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a BKIK XI. kerületi tagcsoportjának együttműködésével valósul meg.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztálya és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata állásbörzét rendez.

KÉRJÜK, HOGY ÖNÉLETRAJZOT HOZZON MAGÁVAL!

A RENDEZVÉNYEN SZÁMOS ÁLLÁSAJÁNLAT MELLETT A MUNKAÜGYI 
SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÁLLÁSKERESÉSI, MUNKAJOGI 

TANÁCSADÁSSAL ÉS INFORMÁCIÓS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL 
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

XI. Kerületi Tagcsoport

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

IX. Kerületi Hivatala

ÁLLÁSBÖRZE
Budapest Főváros XI. Kerület  

Újbuda Polgármesteri Hivatalának jegyzője  

várOsgazdálkOdási,  
várOsfejleszTési közgazdászT  

keres
 
A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.
 
A meghirdetett munkahely, beosztás: Városgazdálko-
dási Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Osztály, város-
gazdálkodási, városfejlesztési közgazdász, határozatlan 
időre, hat hónapos próbaidővel
 

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
· Magyar állampolgárság
· Büntetlen előélet
· Cselekvőképesség
· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
· Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. 
számú mellékletének 20. pontja alapján

feladatai:
· Közép és hosszú távú fejlesztési koncepciók előkészíté-
se, beruházások, fejlesztési, felújítási igények tervezése
· Beruházások pénzügyi menedzsmentje, követése, kont-
rollingja
· Városfejlesztési, valamint hasznosítási folyamatok elem-
zése, javaslatok készítése
· Önkormányzati fejlesztések, vagyonhasznosítással ösz-
szefüggő beruházások koordinációja
 

Előnyök az elbírálásnál:
· Közgazdász végzettség
· Jó kommunikációs- és problémamegoldó képesség
· Magas szintű írásbeli kifejező készség
· Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel)

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak 
juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) ön-
kormányzati rendelete alapján.
 

A jelentkezéseket:
· E-mailben, Europass formátumú szakmai önéletrajzzal 
(munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével)
· Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-
nyok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával
· Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázati 
anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők 
megismerhessék, kezeljék
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hi-
vatalának jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.
hu e-mail címre kell megküldeni „városgazdálkodási, vá-
rosfejlesztési közgazdász” jeligére.
 

A pályázat beérkezésének határideje:  
2016. szeptember 28.

Pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 9.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2016. október 10.

 
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Az álláshirdetésre megváltozott munkaképességű  
munkavállalók jelentkezését is várjuk.

 
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbu-
da Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Csoportjá-

nál (Sepsei Nándornénál: 06/1/381-1344) telefonon.

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Polgármesteri Hivatalának jegyzője  

TiTkársági  
assziszTensT  

keres
 
A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.
 
A meghirdetett munkahely, beosztás: Városgazdálko-
dási Igazgatóság, Beruházási és Közlekedési Osztályok, 
1 fő titkársági asszisztens, határozatlan időre, hat hónapos 
próbaidővel.
 

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
· Magyar állampolgárság
· Cselekvőképesség
· Büntetlen előélet
· Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. 
sz. mellékletének 27. pontja szerint: I. besorolási osztály-
ban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség, II. besoro-
lásban középiskolai végzettség.
 

feladatai: 
· Ellátja a Beruházási Osztály és a Közlekedési Osztály 
titkársági feladatait
· Fogadja a napi postaanyagot, faxokat, leveleket iktatja, 
érkezteti, továbbítja az ügyintézők felé
· Szervezi az osztályvezetők szakmai programjait, meg-
beszélések időpontját, helyszínét, tárgyi feltételeit
· Elkészíti a jelenléti íveket, vezeti az osztályon dolgozók 
éves szabadság-nyilvántartását
· Elvégzi az osztályok irodaszer-ellátásával kapcsolatos 
feladatait
· Részt vesz az irattárazási feladatok ellátásában
 

Előnyök az elbírálásnál:
· Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat
· Gazdasági végzettség
· Jó kommunikációsképesség

· Magas szintű írásbeli kifejező készség
· Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Ex-
cel)
 

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak 
juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) ön-
kormányzati rendelete alapján.
 

A jelentkezéseket:
· E-mailben, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. 
(III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint)
· Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-
nyok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával
· Hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályá-
zati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban részt-
vevők megismerhetik, kezelhetik
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hi-
vatalának jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.
hu e-mail címre kell megküldeni „titkársági asszisztens” 
jeligére.
 

A pályázat beérkezésének határideje:  
2016. szeptember 28.

Pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 9.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2016. október 10.

 
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Az álláshirdetésre megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók jelentkezését is várjuk.

 
Érdeklődni lehet:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri 
Hivatalának Humánpolitikai Csoportnál

(Sepsei Nándorné: 06/1/381-1344) telefonon.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri  
Hivatalának jegyzője  

bEruhÁzÁsI ügyIntÉzőt  
keres

 
A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.
 
A meghirdetett munkahely, beosztás: Városgazdál-
kodási Igazgatóság, Beruházási Osztály 1 fő beruházási 
ügyintéző, határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel.
 

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
· Magyar állampolgárság
· Büntetlen előélet
· Cselekvőképesség
· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
· Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. 
számú mellékletének 32. pontjában az I. besorolási osz-
tályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertész-
mérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, 
agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzett-
ség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kör-
nyezetvédelmi, vízügyi, településfejlesztési, vidékfejlesz-
tési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 

feladatai:
· Önkormányzati fejlesztések (ezen belül lakás- és va-
gyonhasznosítással összefüggő beruházások) koordiná-
ciója
· Közép és hosszú távú fejlesztési koncepciók elkészítése, 
koordinációja
· Beruházások előkészítése, fejlesztési, felújítási igények 
felmérése, terveztetése
· Közbeszerzések, pályázatok és szerződéskötések műsza-
ki előkészítése
 

Előnyök az elbírálásnál:
· Építész vagy építőmérnöki végzettség
· Projektmenedzseri, beruházáslebonyolítási munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat

· Jó kommunikációs- és problémamegoldó képesség
· Magas szintű írásbeli kifejező készség
· Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, 
Excel)
 

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak 
juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) ön-
kormányzati rendelete alapján.
 

A jelentkezéseket:
· E-mailben, fényképes szakmai önéletrajz  
(a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint)
· Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával
· Hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott 
pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban 
résztvevők megismerhetik, kezelhetik
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hi-
vatalának jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.
hu e-mail címre kell megküldeni „beruházási ügyintéző” 
jeligére.
 

A pályázat beérkezésének határideje:  
2016. szeptember 28.

Pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 9.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2016. október 10.

 
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Az álláshirdetésre megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók jelentkezését is várjuk.

 
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Polgármesteri Hivatalának a Humánpolitikai 
Csoportjánál (Sepsei Nándornénál: 06/1/381-1344) 

telefonon.

Az Újbuda Közterület-felügyelet a „Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 

(1) bekezdése alapján  pályázatot hirdet

szEmÉlyügyI ügyIntÉző  
munkakör betöltésére

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott 
idejű, előreláthatóan kettő évig (2019) tartó közszolgá-
lati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, 
Fraknó utca 32/B
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A személyi állomány személyügyi adminisztrációjá-
nak kezelése, nyilvántartása, karbantartása. 
• Köztisztviselői jogviszony, illetve munkaviszony 
létesítésével, módosításával, megszüntetésével ösz-
szefüggő feladatok önálló ellátása a KIRA-program 
használatával. 
• Pályáztatási rendszer működtetése, pályázatok kiírá-
sa, lebonyolítása. 
• A teljesítményértékelési rendszer működtetése. 
• Képzések, továbbképzések szervezése. 
• Közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében, ki-
mutatások készítésében, ellenőrzésében. 
• Közreműködés a költségvetési tervezésében.
 

Jogállás, illetmény és juttatások:  
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkor-
mányzati rendeletek és az egységes közszolgálati 

szabályzat rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazda-
ságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, tár-
sadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőokta-
tásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erő-
forrás gazdálkodási, humánerőforrás-menedzser vagy 
munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakké-
pesítés
• A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, valamint eredményes egészségügyi al-
kalmassági vizsgálat
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Humánpolitikai területen betöltött munkakörben  
– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Felhasználói szintű KIRA, TÉR, PROBONO
 

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű kommunikációskészség
• Jó szintű problémamegoldó- és konfliktuskezelő
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,  
igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevők megismerhetik. Amennyiben pályázati 
anyagukban nyilatkozattal kérik, lehetőség van ered-
ménytelen pályázat esetén arra, hogy önéletrajzuk be-
kerüljön adatbázisunkba.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör legkorábban 2017. január 1. napjától betölthető.

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Tukacs-Gyarmati Zsuzsanna nyújt, a 06/1/688-

6998-ass telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat az Újbuda Közterület-felügye-
let címére történő megküldésével (1115 Budapest, 
Fraknó utca 32/B). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
203252/5/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
Közterület-felügyelő.
 

A pályázati eljárás, a pályázat  
elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakor-
lója dönt a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon 
belül. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesz-
nek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket 
vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes in-
terjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot kö-
vető 15 napon belül értesítést kapnak.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2016. november 15.
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apróhirdetés

fogadóórák

Újranyílt a Bocskai út 39–41. száma alatti, 
továbbá folyamatosan üzemel  

a Budafoki út 59. szám alatti kormány ablak 
is az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:

Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00

Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–15.00

kerületi 
okmányiroda

 » lakás, ingatlan
egYeTeMisTa lányomnak keresek 
emeleti felújítandó öröklakást 
készpénzfizetéssel, magánszemély. 
06/20/4966-601.
XI., SAS hegynél, zöldövezetben, 55 
nm-es, 2 és fél szobás, földszintes 
társasházi lakás 26 500 000 Ft-ért eladó. 
T.: 06/23/420-391.
sasad – Pannonhalmi úton, 62 nm-es, 3 
szobás, első emeleti téglalakás garázzsal 
eladó! I. á.: 27,9 M + 3 M garázs. Érd.: 
06/70/637-7317.
kelenföld – Albert utcánál, 65 nm-
es, 3 szobás, gyönyörűen felújított, 3. 
emeleti, loggiás panellakás eladó! I. á.: 
27,8 M. Érd.: 06/70/637-7317.
gazdagréT– Kaptárkő utcában, 
szigetelt házban 74 nm-es, 10. emeleti 
panorámás lakás eladó! I. á.: 28 M. Érd.: 
06/70/637-7317.
 
 » oktatás

mŰAnyAg SÍPÁLYÁN csoportos 
tanfolyamok, magánórák. XI. ker., 
Kánai út 2. 06/20/626-6654. www.
nanooksiiskola.hu
néMeTOkTaTás diplomás, tapasztalt 
tanárnőnél a Szent Imre Kórház 
közelében. 06/20/99-68-249; danflott@
gmail.com
rUTinOs ZONGORATANÁR vállal 
tanítást 9 éves kortól, „Könnyűzene” 
jeligére. T.: 385-3161.
angOlTanár nyelvvizsgára felkészít, 
felzárkóztat a körtérnél. 06/20/546-8963.
KEzDő jógatanfolyam indul hétfőnként 
18 órától a Cseperedőben, Bercsényi 
u. 10/1. Első alkalom ingyenes! www.
jogatan.hu
mAtEmAtIKA-, fizikatanítás Önnél! 
06/20/9590-134.
 
 » Víz, gáz, Villany, fűtés

villanYszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás 

József mester. ELMŰ-minősített! 246-
9021, 06/20/934-4664.
 
 » lakásszerViz

lAKÁsFElÚJÍtÁs! Minden egy kézben. 
202-2505, 06/30/251-3800.
 
 » tV, antenna, számítógép

szÁmÍtÓgÉP-JAVÍtÁs, telepítés, 
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 
06/30/85-72-653.
 
 » szolgáltatás

üVEgEzÉs! Ablak, ajtó, erkély, kirakat. 
Biztosításra is! Gyorsan, tisztán, 
pontosan! Nagy Miklós. 06/30/2664-666.
DugulÁsElhÁrÍtÁs XI. kerületi 
gyorsszolgálat azonnal! 228-6193, 
06/30/9210-948.
kölTözTeTés, lomtalanítás, 
áruszállítás. 403-9357, 06/20/972-0347, 
06/30/589-7542.  
WWW.ajTOaBlakdOkTOr.HU 
ablakok, ajtók javítása, zárak cseréje, 
festése, szigetelése, hőszigetelő 
üvegezése garanciával, felmérés díjtalan. 
Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
közös KÉPVISELET hozzáértően, 
olcsón, referenciával. 06/20/940-6622.
anTialkOHOlisTa brigád 
szobafestést, csempézést, 
gipszkartonozást, víz-, villany-, 
kőművesmunkát vállal. 06/20/998-2369.
kOnTéneres sitt, sóder, termőföld, 
murva, zöldhulladék szállítása. 
06/20/944-4759.
rEDőny, reluxa, szalagfüggöny, 
napellenző, szúnyogháló, roletta 
készítése, javítása. 356-4840, 
06/30/9544-894.
szObAFEstő munkát vállal. 06/30/913-
8245.
Mindenféle gépi és kézi kerti munkát 
vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.

kOnTéneres sittszállítás, sóder, 
homok, zöldhulladék, termőföld. 
06/20/4646-233.
 
 » gyógyászat

gyÓgyPEDIKŰr otthonában. 
06/30/206-4801.
OTTHOnáBan, kényelmesen, pedikűr-
manikűr, talpmasszázs (térdig), előre 
egyeztetett időpontban. Géllakkozás, 
zselés töltés. Pedikűr: 1500, manikűr: 
1000, géllakk: 2000, talpmasszázs: 1000, 
Erika: 06/70/308-7107.
 
 » régiség

BéCsi AUKCIÓS ház részére! Virág 
Erika helyszíni készpénzfizetéssel 
vásárol gyűjteményeket, kis- és 
nagyméretű festményeket, órákat, 
porcelánokat, bronzokat, ezüstöket, 
ékszereket, koloniál, stíl, antik 
bútorokat, kitüntetéseket, régi pénzeket, 
szőnyegeket, mindenféle lakberendezési 
dísztárgyat, zongorát, könyveket, teljes 
hagyatékot kiürítéssel is stb. Díjtalan 
kiszállással 1 órán belül hétvégén is. T.: 
06/30/324-4986.
régiségBOlT kp-ért vásárol! 
Festményt, porcelánt, órát, kitüntetést, 
képeslapot, keleti dísztárgyakat, 
papírrégiséget, bútort, hagyatékot stb. 
Mánia Antikvitás, XI., Budafoki út 
26/B–Karinthy út sarok. 06/20/973-3177.
PAPÍr- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket 
vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16., 06/1/266-4154, nyitva: 
H–SZ: 10–17, Cs: 10–19.
BOrOsTYán, arany- és ezüst folyamatos 
felvásárlása. Herendi-, Zsolnay- és 
márkás svájci kar-, zsebórák. Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak 
van jövője. Bízzon bennem! 06/1/209-
4245. 1117 Bp., Körösy József utca 
7–9., Fehérvári úti Vásárcsarnok fszt., 
Virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet) H–P: 
10.00–17.00.

kasTélYOk berendezéséhez vásárolok, 
festményeket, antik órát és bútort, 
ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat 
stb., teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, 
herendi77@gmail.com
keleTi SZŐNYEG és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült 
állapotban is. Készpénzfizetéssel. 
Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.
alMási KATALIN vásárol készpénzért, 
bútorokat, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, festményeket, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, kitüntetést, 
szobrokat, teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás, értékbecsléssel. 06/20/597-
8280.
                                                                                                             
 » állás

fiaTalOs BUDAI ingatlaniroda 
értékesítő munkatársakat keres! Magas 
jutalék, ingyenes képzés, kiemelkedő 
szakmaiság! 06/70/681-4500.
XI. ker. AUTÓSZALON takarítására 
8 órás kolléganőt keresünk. Érd.: 
06/20/958-8014.
eszTerlánC ÓVODA főállású 
gondnokot keres Őrmezőn. Jelentkezés: 
info@lanclanc.hu
 
 » könyVek

anTikváriUM vásárol régi és új 
kiadású könyveket, könyvtárakat, 
hanglemezeket azonnali ingyenes 
kiszállással. 06/30/742-4558.
Mérnök, TANÁR, orvos, ügyvéd 
és pap könyvhagyatékát korrekt 
áron megvásároljuk, 40 év szakmai 
tapasztalat. T.: +36/1/787-9282, mobil: 
+36/30/877-1460.
 
 » Vegyes

AutÓFElVÁsÁrlÁs azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
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Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató Hőnyi Gyula • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Veres László, Kapin Viktória • Korrektor: Paola Fernández  
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impresszum

BaraBás riCHárd (PM) 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091, 
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu

dr. BáCs MárTOn (MszP–dk) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805

buDAI mIKlÓs (mszP) önk. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.) 
Bejelentkezés: 06/30/948-9341.

CsErnus lÁszlÓ (FIDEsz) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600,  
csernus.laszlo@fidesz.hu

farkas kriszTina (fidesz) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)

gajárszki árOn (lMP) önk. képv. 
Minden hónap első szombatján 12–13 óráig. 
Vahot piac mellett a Montázs Arc Caféban  
(Vahot u. 14/B)

görög andrás (MszP) önk. képv. 
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 06/30/966-2187

gyOrgyEVICs mIKlÓs (KDnP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu

Haidar nOrBerT (fidesz) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.) 
haidar.norbert@ujbuda.hu

HinTsCH gYörgY isTván (MszP–dk) 
06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com

JAnKÓ IstVÁn (FIDEsz) önk. képv. 
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos egyeztetés 
alapján: 06/30/655-3033

jUngHaUsz rajMUnd (fidesz) önk. képv. 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. 
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes 
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624, 
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu

KErÉKgyÁrtÓ gÁbOr (FIDEsz) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/817-2313

KIrÁly nÓrA (FIDEsz) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 
www.kiralynora.hu

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 hó első keddjén 16.30– 
18 óráig, KDNP-iroda, (Karinthy F. út 9.) Alpolgár-
mesteri: minden hó második szerda 15–16.30 óráig. 
Bejelentkezés módja személyesen vagy telefonon.
Újbuda Önkormányzata, Budapest, Zsombolyai út 4. 
II. emelet 204. Pappné Mika Edit 3724-672 telefon-
számon.

MOlnár gYUla (MszP–dk) 
Időpont-egyeztetés: gy.molnar@t-online.hu,  
371-0022

nAgynÉ AntAl AnIKÓ (FIDEsz) önk. képv. 
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu  
Telefon: +36/70/383-7230. Fogadóóra: minden hónap 
első keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)

sass szilárd (fidesz) önk. képv. 
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése e-mailen 
vagy telefonon lehetséges. E-mail:  
sass.szilard@ujbuda.hu. Telefon: +36/20/669-3832

Dr. sImICsKÓ IstVÁn (FIDEsz–KDnP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781, 
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.

szaBOlCs aTTila (fidesz) ogy. képv. 
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi  
Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)  
Bejelentkezés: 482-0188

szAbÓ AnDrÁs (FIDEsz) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

szAbÓ gyÖrgy (JObbIK) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

turbÓK JÁnOsnÉ (FIDEsz) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.  
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 

Wendlerné dr. PirigYi kaTalin (fidesz) 
önk. képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alap-
ján, tel.: 70/902-1839. Minden hó első keddjén 16–18 
óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), 
Weiner Leó Zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden 
hónap utolsó péntekén 17–18.30-ig.

keresztrejtVény
Polgár István: szeptemberi 
vendég c. költeményéből idé-
zünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
sora (g, O, E). 13. Fazekas 
alapanyag. 14. Becézett női 
név. 15. Oroszországi kispol-
gári párt híve az 1900-as évek 
elején. 16. Francia nagyváros. 
17. Szentté avatott lengyel fe-
rences rendi minorita szerze-
tes, vértanú (Maximilian). 19. 
Puskagolyót útjára enged. 20. 
Ecset. 22. Tradíció. 24. Rang-
jelző szócska. 25. Jászvásár ro-
mán neve. 27. …-alkohol, etan-
ol. 28. Himfy névjele. 30. Gép 
betűi keverve. 31. Némán súro-
ló! 33. A legközelebbi csillag. 
35. A zenei alaphangsor 6., 3. 
és 5. hangja. 37. Folyó által so-
dort fadarab. 40. Helyhatározó 
szó. 42. Bírói döntést hoz. 43. 
Mosdótál. 44. Olimpiai bajnok 
sakk nagymester (István). 45. 
A madarak királya. 46. Légies 
mozdulatokkal keresztülhalad. 
48. Hitbizomány része! 49. Ismétlés, röv. 51. Annál lejjebb. 52. Jód és 
kalcium vegyjele. 54. Egymást követő betűk az ábécében. 56. Diadal-
masan szól. 58. Fiatalon elhunyt geográfus, botanikus, Bükk-kutató 
(Nándor). 60. Kettőzve: vizek városa. 61. Szétmaszatolja. 64. Virágal-
kotó. 66. A kánaáni kultúrkör vihar-, eső- és termékenységistene, ide-
gen helyesírással. 67. Egy olaszországi szigeten élő nép. 70. Ungvártól 
délre fekvő falu lakója. 71. Fenoximetilpenicillin hatóanyagú antibioti-
kum (OSPEN). 73. A munka egysége a CGS-rendszerben. 74. … Tor-
vald, a Linux megalkotója.

Függőleges: 1. Chile legna-
gyobb kikötővárosa. 2. Sűrűn 
ültetett növényt ritkít. 3. Rá-
nehezedik. 4. Gdansk német 
neve. 5. Mennybolt. 6. Legen-
dás orosz illuzionista (Igor). 7. 
Vágóeszköz. 8. Londoni kocs-
ma! 9. Germánium vegyjele. 
10. Tanintézmény. 11. Gyenge 
talaj. 12. Hatalmas termetű 
(ember). 17. Apró. 18. Nap-
szak. 21. Árokparti növény. 
23. Horgany, németül. 26. Kú-
szónövény. 27. Szertehajigál. 
29. Mitikus asszír-babiloni ki-
rálynő. 30. Tűzben szerzett seb 
jelzője. 32. Francia zeneszerző 
(Maurice). 34. Istvánka. 36. 
Baszk szeparatista szervezet. 
38. Saláta egynemű betűi. 39. 
Féreg belseje! 41. Ütőhang-
szer. 46. Fohász befejezése. 47. 
Emelt zenei hang. 50. Karéj. 
53. Lisztes ragasztóanyag. 54. 
Az idézet második sora (C, 
s, r). 55. Angol osztály! 57. 
Nagy Konstantin szülőhelye. 

59. Könyörögve kér. 60. … tuus, egészen a tiéd (Szt. II. János Pál pápa 
jelmondata). 62. Juttaták neki. 63. Az egyik evangélista. 65. Felületet 
teljesen elfoglal (növény). 68. A német ábécé utolsó betűje. 69. Rég be-
tűi keverve. 72. Németh Ágnes. 74. Éneklő szócska.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 54. Beküldési határidő: a megjelenést kö-
vető hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 17. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: Ez már az ősz, borzongva kél a nap, közeleg a rozsdaszínű 
áradat. NYERTESE: Karsainé Lukács Katalin 1113 Bp., Kászony u. Nyere-
mény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

pártok eseményei
 » a Xi. kerületi fidesz programjai

budafoki út 9–11. tel.: 209-3439. Nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 
17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásá-
razáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Min-
den első szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanács-
adás. 

 » a Xi. kerületi mszp programja
mérnök u. 40. tel.: 06/70/434-7741.
Jogi tanácsadás (telefonos egyeztetés alapján). Meg-
oldásközpontú pszichológiai tanácsadás minden 
hónap első keddjén 14–17 óráig telefonos egyezte-
tés alapján, dr. Szöllősi Ágnesnél: 06/20/979-3369. 

Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpuj-
buda.blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.
com e-mail címre.

 » a Xi. kerületi kdnp programjai
Karinthy F. út  9. tel.: 209-0474. Nyitva hétköz-
nap 14–18 óra között.
Szeptember 28-án, szerdán 17–18 óra között nyug-
díjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanács-
adás.

 » a Xi. kerületi lmp programjai
Fadrusz utca 2. tel.: 06/30/571-1922. Web: delbu-
da.lehetmas.hu, facebook.com/ lmpujbuda e-mail: 
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu.

 » a Xi. kerületi joBBik programjai

Villányi út 20/A. tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.

 » a Xi. kerületi pm programjai

Villányi út 89. tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra 
megbeszélés szerint.

 » a Xi. kerületi demokratikus koalíCió 

programjai

Újbudai Alapszervezet irodája: Karolina út 
33/A. Nyitva tartás: hétfőn 9–13 óra, szerdán és 
pénteken 14–18 óra között várja az érdeklődőket.
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Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a 
media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp 
jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóink 

közös

Császár Erik vagyok, 
2016. április 27-én éjszaka 
jöttem világra (a Honvéd 
Kórházban anya terhessé-
gi cukra miatt) egészsége-
sen 2760 grammal és 50 
centiméterrel. Egy héttel 
korábban érkeztem, mint 
vártak, de így is nagyon 
örültek a szüleim, mert 
egy igazi kis csoda va-
gyok, és mindenkit meg-
hódítok mosolyommal. 
Szeretek nagyokat sétálni, 
anyával babakocsizni, és 

már alig várom, hogy megnőjek és kipróbáljam a környék ösz-
szes játszóterét.

Áron 2016. április 
22-én, a Föld Nap-
ján érkezett. Nyu-
godt, kiegyen-
súlyozott baba, 
azonban reggel 
a szülei mellett 
a háztömböt is ő 
ébreszti. 4 és fél 
hónaposan már 
tudott forogni. 
Gyönyörű szép 
kék szemével nézegeti a világot, minden nap sétálunk vele a 
kerületben.

Őszi körtés kaland
vendéglő

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com   www.vakvarju.com

Magyar konyha 
élményekkel 
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Tudta, hogy a körte a világ egyik legrégebben ismert és leg-
egészségesebb gyümölcse? Homérosz az istenek ajándékának 
tekintette, a lelkes rómaiak is termesztették kertjeikben, a vad-
körtét pedig már a honfoglaló magyarok is ismerték. Nem is 
csoda, hogy ilyen népszerűségre tett szert! A gyümölcsök jolly 
jokere csökkenti a rák kialakulásának kockázatát, hemzseg a 

rostoktól, így kitűnő az emésztőrend-
szernek, egy darab körte pedig annyi 
C-vitamint tartalmaz, ami az egész 
napi szükségletünket fedezi. A bo-
rongós, őszi időben a rossz hangulat 
és a depresszió ellen is kitűnő, mivel 
serkenti a boldogsághormonok ter-
melődését a szervezetben. 

Az őszi szezonban a piacokat az 
alma mellett a körte is elárasztja, 
amelynek több mint ezer fajtája lé-
tezik. Ha nagybevásárlást tartunk, 
nem árt elraktározni otthonra néhá-

nyat, hűvös helyen tárolva sokáig fogyasztható. Gyü-
mölcssalátához is használhatjuk, de készíthetünk 
belőle napindító turmixot, desszertet, vagy csakúgy, 
mint a birsalmából, sajtot. A hűvösebb időszakban 
sokan krémes körtelevest kreálnak belőle, ami hide-
gen és melegen is fogyasztható. Mi kell hozzá? Né-
hány szép, mézédes, kövér körte és egy szuper recept. 
Bukszár Tamás, a VakVarjú konyhafőnöke elárulja, 
hogyan készíthetünk villámgyorsan mennyei őszi 
körtelevest!

Hozzávalók:
• 10 darab közepes méretű körte
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csomag vanília pudingpor
• fél liter tej
• 10 dkg cukor
• szegfűszeg, fahéj

Elkészítés:
A körtéket megmossuk, meghámozzuk, és a magház 
eltávolítása után felkockázzuk. Egy lábasba tessszük, 
majd egy liter vízzel felöntjük. Pici fahéjjal, szegfű-

szeggel és egy kanálnyi cukorral megszórjuk. Miután a forró 
vízben szépen megpuhultak körtekockáink, egy botmixer se-
gítségével összedolgozzuk a levesalapot. Félretesszük, és egy 
másik edényben a pudingport fél liter tejjel és két evőkanál cu-
korral kikeverjük, majd hozzáadjuk a leveshez. Folyamatosan 
kevergetve felfőzzük, a végén ízlés szerint fűszerezzük.

THEODORA
 ízEsíTETT vizEk, 1,5L

185,- Ft  

GössER 
nATúR ciTROm 4%  0,4L
RADLER ciTROm 0%  0,4L

185,- FtcHiO sTREET-
FOOD cEvApci
75 GR

199,- Ft

Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

www.facebook.com/real.kiss.kozert
Kövess minket a facebook-on!

1119 Budapest, CsúRgói u. 22-26. 
telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638 
Fax: 06 1 877 4639 
e-mail: hjalpkft@gmail.com

Nyitvatartás: 
hétfő-szombat 6-22 óráig, 
vasárNap 8-20 óráig

*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós termékekre és a vonaljegyre valamint  
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokra.

     11-15 óráig  
mUNKaNapoKoN miNdeN terméKre  

10% KedvezméNyt adUNK* 


