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Kerület Hete:
díjazták a példamutatást
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Kisérleti új bábszínház
a B32-ben
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Művészet
korhatár nélkül

Újbuda Önkormányzata és a KözPont
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média
Kft. ismét teret nyitott azoknak a hatvan
év feletti alkotóknak, illetve előadómű
vészeknek, akik kedvet és tehetséget
éreznek magukban, hogy bemutassák
kreativitásukat, tudásukat. Az idén már
ötödik alkalommal megrendezett Szeni
or „Ki Mit Tud” két fő – alkotóművészi

és előadó-művészeti – kategóriájára ös�
szesen csaknem kétszáz pályázó jelent
kezett, mindkettőn belül több műfajban
hirdettek győztest, illetve helyezetteket.
A neves művészekből és szakembe
rekből álló zsűrik értékelése szerint
mind az alkotói, mind az előadóművé
szi kategóriában számos olyan magas
színvonalú produkció született, amely

120 éve alakult
meg a MAFC

akár a profik között is megállná a helyét.
– A rendezvény elsődleges célja azon
ban nem a versengés – emelte ki az
előadó-művészeti díjátadón Hoffmann
Tamás polgármester –, hanem az, hogy
minél több, a 60. életévét betöltő részt
vevőnek adjon élményt a közösség, a
felkészülés.
(Összeállításunk a 10–11. oldalon)
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Akadálymentes
útvonaltervező:
Újbuda az élen

Háromszáznál is több újbudai aka
dálymentes bejárattal rendelkező
helyről és közel 90 akadálymentes
boltról ad információt a Route4u, a
világ első akadálymentes útvo
naltervezője. Az okostelefo
nos applikáció a járdákra
és a gyalogátkelőkre
vonatkozó adatokat,
valamint tömegköz
lekedési informáci
ókat felhasználva
háztól házig ter
jedő navigációt
nyújt a kerekes
székkel, baba
kocsival vagy ha
sonló eszközökkel közlekedőknek.
Az elmúlt hónapokban már tízezernél is több magyarországi
hely került fel a Route4u adatbázisába, a fővároson belül a
XI. kerület minősült a legjobbnak ebből a szempontból, még
akadálymentes benzinkútból is itt van a legtöbb. Az alkal
mazás üzletek, kávézók, éttermek és középületek megköze
líthetőségéről is ad információt, sőt, arról is, hogy rendel
keznek-e akadálymentes mellékhelyiséggel. Az adatbázis
az önkéntesek és a támogatók segítségének köszönhetően
folyamatosan frissül, az app pedig rövidesen chatfunkcióval
is bővül.
– Több nagyvállalat is jelezte már, hogy csatlakozna
a programhoz – mondta Bodó Péter, a Route4u társalapító
ja. – Ez azt mutatja, hogy tudatában vannak társadalmi sze
repüknek és felelősségüknek, az alkalmazás pedig felületet
tud nyújtani a társadalmi szerepvállaláshoz – tette hozzá.
(Újbuda)
A 11. kerületi helyek
bejáratainak
akadálymentessége
(összesen 1029)

Elkötelezetten az elesettekért
A Szociális Munka
Napja, vagyis
november 12.
minden évben jó
lehetőség arra, hogy
figyelmét kapjanak,
akik az elesettekért
dolgoznak. Idén öt,
a kerületi szociális
szférában kiemelkedő
teljesítményt nyújtó
szakember részesült
polgármesteri
dicséretben.

– A szem a lélek lámpása.
Ha tiszta a tekintetük, akkor
hinni fognak önöknek az em
berek, és érezni fogják azt
az őszinte segíteni akarást,
amellyel feléjük fordulnak.
Ez teszi önöket igazán hite
lessé, a rászorulók pedig a
tekintetük, a cselekedetük, a

sok kis apró figyelmességük
által töltődnek fel, így kap
nak újabb muníciót az életben
maradáshoz, a küzdelemhez
– nyitotta meg az eseményt
Simicskó István honvédelmi
miniszter, Újbuda országgyű
lési képviselője, aki a szféra
hivatás iránti elkötelezett
ségét méltatta beszédében.

Magyarországon az emberek
közel egyharmada küszködik
olyan problémával, ami va
lamilyen szociális kezelést,
gondozást igényel. Szociális
munkásnak lenni jóval több,
mint munka: hivatás a szó
legnemesebb értelmében.
– A történelem bebizonyí
totta, hogy a közösség ereje

A Szociális Munka Napja alkalmából
kiemelkedő szakmai munkájukért
polgármesteri dicséretben részesültek:
• Heim Tímea Zsuzsanna
– Újbudai Szociális Szolgálat
• Tóbiás Márta – Újbudai Szociális
Szolgálat
• Gyaraki Henrietta – Újbudai Humán
Szolgáltató Központ
• Skultéti Krisztina – Újbudai Idősek Háza
• Rostás Gábor – Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.

akkor a legnagyobb, ha az ele
settekről tud gondoskodni. A
szociális területen tevékeny
kedők a legkiszolgáltatottabb
élethelyzetben találkoznak az
emberekkel, amikor a legna
gyobb segítségre van szük
ségük. Sok esetben önök az
utolsó szalmaszál, amelybe
belekapaszkodhatnak. Ezt a

felelősséget csakis egy elhi
vatott személy képes viselni –
ezekkel a szavakkal köszönte
meg Hoffmann Tamás polgár
mester a szociális szektor el
kötelezett
munkatársainak
kitartását.
Hoffmann Tamás a Szociá
lis Munka Napja alkalmából
polgármesteri dicséretben ré

szesített a területen dolgozó,
lelkiismeretes és kiemelkedő
tevékenységet nyújtó szak
embereket. Az intézményve
zetőktől beérkezett javaslatok
alapján öten kapták meg az
elismerést az önkormányzat
dísztermében megrendezett
ünnepségen.
(K. A.)

aktuális

A hivatástudat
teszi a jó
szakembert
A Kerület Hete alkalmából idén
is köszöntötték az újbudai díszdiplomás orvosokat, gyógyszerészeket, pedagógusokat, valamint
a pályakezdő pedagógusokat.
A diplomaszerzés óta eltelt időtől
függően arany (50 év), gyémánt (60
év), vas (65 év), illetve rubin (70 év)
fokozatú okleveleket osztottak ki.
Idén több rubindiplomást is köszöntött a pol
gármester a Kerület Hetén, többségük 90
esztendős is elmúlt már, és több mint 30
éve nyugdíjas. Vasdiplomát kapott a 87 éves
Mentsik Győző, a Budapesti Műszaki Főiskola
egyik alapítója, aki út- és vasútépítést tanított a
Budapesti Műszaki Egyetemen. Szerinte a hi
vatástudat kialakulásának része, hogy a tanár
legyen barátságos hallgatóival, de ne „bratyi
zzon” velük. – Az is fontos, hogy a diákok
folyamatosan dolgozzanak terepen, és tanul
janak is – hangsúlyozta az egykori egyetemi
tanár.
Hoffmann Tamás polgármester az ünnep
ségen arra emlékeztetett, hogy az elmúlt esz
tendőkben javult az orvosi és a pedagógus
szakmák társadalmi presztízse. Úgy véli,
az egészségügyben és az oktatásban dolgo
zók egyszerre hitvallást tettek, és hivatást is
szereztek munkájukkal. – Mindkét területen
felelősségteljes gondolkodásra és közösség
teremtő erőre van szükség – tette hozzá. A
városvezető szerencsésnek tartja, hogy a ke
rületben lévő magas színvonalú oktatási in
tézmények ide vonzzák a tanulni vágyókat,
akik sok esetben itt maradnak, tudásukkal
és tevékenységükkel gazdagítják Újbudát,
erősítik közösségét. Példa rá Bárdi Enikő is:
a pályakezdő pedagógus a Farkasréti Általá
nos Iskolában tanult, ahol jelenleg elsősöket
tanít. Számára nem volt kérdés, hogy „mi
lesz, ha nagy lesz”, már háromévesen sorba
ültette plüssmackóit, és magyarázott nekik
a rögtönzött katedráról. Bárdi Enikő szerint
a jó pedagógus titka a hivatástudatban és a
szeretetben rejlik.
A köszöntöttek listáját megtalálják Újbuda
honlapján (www.ujbuda.hu)
(T. K.)
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Közösséget építenek
és jó ügyet szolgálnak

November 11-én osztották ki az
idei legfontosabb kerületi elismeréseket. A díszpolgári címet ezúttal
Sándor György humoralista, valamint a Ránki Dezső–Klukon Edit
művész házaspár vehette át.
A Kerület Hete legrangosabb
eseményét az Öbölházban
rendezték meg.

akinek az életében ez
a szám többszörösen
is nagy jelentőséggel
bír. – Amellett, hogy
a XI. kerületben ér
zem otthon magam,
ezt a városrészt szol
gálom, a magánélet
ben is sokat jelent a
tizenegyes számom
ra, ugyanis két ki
sebbik gyermekem,
hat év eltéréssel,
január 11-én jött a
világra – fogalma
zott a honvédelmi
miniszter, aki kifej
tette: egy esztendő
ben 365 napot, azaz
8760 órát vagy 525
600 percet kell be
osztanunk arra, hogy
Új díszpolgárok:
dolgozzunk, éljünk
Klukon Edit
és jót cselekedjünk.
zongoraművész
– November 11-én
azokat az embereket
és Sándor György
köszöntjük, akik az
humoralista
idejükből áldoztak
azokat, akik sokat tesznek kerületünkért és
azért, hogy közössé
emelik Újbuda rangját. Egy várost az teszi get építsenek és jó ügyet szolgáljanak – zárta
naggyá, hogy milyen emberek élnek benne, gondolatait a politikus.
kik alkotnak és dolgoznak a közösségben,
Az üdvözlőbeszédek után átadták Újbuda
akiknek az élete és életműve példaként szolgál legrangosabb elismeréseit. Idén is két díszpol
mindenkinek. Mi is hálával tartozunk azok gári címet ítélt oda az önkormányzat: Sándor
nak, akik a közösségi életünk jobbításáért fá György humoralistának a szatíra műfajában

A Márton napi népszokások egyrészt az év
végéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendá
hoz, amely szerint 1700 esztendővel ezelőtt a
későbbi Szent Márton egy libaólban próbált
elrejtőzni, amikor püspökké akarták megvá
lasztani, ám a ludak elárulták gágogásukkal.
– Márton napon, azaz november 11-én szü
letett Dosztojevszkij és Katona József is, így
számos kulturális, valamint történelmi ese
mény köthető a dátumhoz, de ami talán ennél
is fontosabb számunkra: ilyenkor köszöntjük

hírkép

Megkoszorúzták Fejes
Sándor emléktábláját

Ünnepélyes eseményen koszorúzták meg Fejes Sándor
Kossuth-díjas
kertészmérnök emléktábláját. A magyar
gyümölcstermesztés forradalmasítója 110 esztendeje
született, és 40 éve hunyt el.
Munkásságának köszönhetően 1967-es nyugdíjazásakor
Magyarország adta a világ almaexportjának 10–15 százalékát, megelőzve az Egyesült
Államokat. Az egy főre jutó
almafogyasztás terén hazánk
ma is az uniós országok első
harmadában van. Fejes Sándor több évtizeden át, egészen haláláig a kerületben élt.

VADKÁRELHÁRÍTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a Budapest XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatá
si területén a vaddisznók károkozásának vis�
szaszorítása érdekében az önkormányzat me
zőőri feladatokkal megbízott szakembereket
alkalmaz. Feladatukat a bejelentések alapján
az állatok, elsősorban a vaddisznók lakott
területektől való távoltartásával, károkozás
megelőzésével, vadriasztó szerek és eszkö
zök alkalmazásával, veszélyeztetés esetén
kilövéssel végzik el.

Bejelentési lehetőségek:
Mezőőr, Somogyi Zoltán:
+36/30/749-2798
Újbuda Önkormányzata,
zöldszám: +36/80/852-832
Újbuda Városüzemeltetési
Osztály: +36/1/372-4595

A Kerület Napja alkalmából
adták át az Öbölházban Újbuda
Önkormányzatának díjait
és elismeréseit
radoznak nap mint nap – köszöntötte a megje
lenteket Hoffmann Tamás polgármester.
– A számmisztikával foglalkozók számára
a tizenegyes egyfajta mesterszám, amely a
legkiválóbb tulajdonságokat és képességeket
tömöríti magába – kezdte beszédét Simicskó
István, Újbuda országgyűlési képviselője,

kialakított, egyéni stílusteremtő, több évtize
des tevékenységéért, illetve a Ránki Dezső–
Klukon Edit művész házaspárnak megosztva,
magas színvonalú, a magyar és egyetemes ze
nei kultúra közvetítése terén végzett munká
juk elismeréseként.
(Újbuda)

FELHÍVÁS
Fa örökbefogadási program

Újbuda Önkormányzata az Újbuda Veled Zöldül! projekt ré
szeként 2017 végéig 1111 fát ültet el közterületein, ami fővá
rosi szinten is egyedülállónak tekinthető.
A program fő célkitűzése a kerület zöldítése, hiszen a városi
fák nélkülözhetetlenek a levegő minőségének megőrzésében,
javításában, így a szennyező anyagok megkötésében, az oxi
géntermelésben, a zajcsökkentésben, de a környéken élők lakókörnyezetét is szépítik.
Újbudán mindemellett kiemelt figyelmet élvez az itt élők – fiatalok és idősek egyaránt
– környezettudatos gondolkodásra ösztönzése, ami a programnak is fontos része. Így fi
gyelemfelhívó jelleggel az 1111 fa mindegyikét különleges és egységes ismertetőjeggyel
látják el, olyan információs táblákkal kiegészítve, amelyek egy, a növény fajtájához kap
csolódó kevésbé ismert történetet írnak le, érdekességként szolgálva az arra közleke
dőknek is.
Önkormányzatunk ezúttal egy fa örökbefogadási akció keretében szeretné aktivizálni
az újbudaiakat, népszerűsíteni a környezettudatosság ügyét.
Bízunk abban, hogy az örökbefogadási program által minél többen magukénak érzik
majd az adott fát, és gondját viselik. A fa örökbefogadási akció jelentkezési határideje:
2017. december 15.
Bővebb információ és regisztráció a www.ujbuda.hu/faorokbefogadas oldalon.
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Kiemelkedő cégeket
díjaztak
Első ízben ítélte oda az önkormányzat a Felelős Vállalkozás
Újbuda, negyedszer pedig
a Családbarát Vállalkozás
Újbuda címet XI. kerületi
cégeknek. Az elismeréseket hat
vállalkozás vehette át
Hoffmann Tamás polgármestertől a Kerület Napja alkalmából.

olyan cégek kaphat
ják meg, amelyek
aktívan tesznek a
társadalomért, a kör
nyezetért, a munka
vállalókért, felelős
séget éreznek a jövő
generációjáért.
A nagyvállalati
kategória nyertese
idén a Tata Con
sultancy
Services
Magyarországi Fi
óktelepe. A Tata ci
vil szervezetekkel
együttműködve tá
mogatja a helyi kör
nyezetvédelmet, a
gyermeknevelést, a
munkahelyi egész
ségfejlesztést. A cég
a pénzdíjat a Hu
Bencsik Edit, a Tata
musz Szövetségnek
Consultancy Services
ajánlotta fel, hogy
kormányzati kapcsolatokért
elősegítsék a kerü
letben az óvodape
felelős vezetője
dagógusok képzését
a környezettudatos nevelés
hangsúlyozta: az önkormányzatnak ki terén. A közepes vállalati kategória dí
emelten fontos, hogy minden szektor és jazottja a Zászlóshajó Kulturális és Ke
szervezet hozzájáruljon az aktív, törődő reskedelmi Kft. Tevékenységei közül a
és felelősségteljes kerületi élet kialakítá polgármester kiemelte a Dunapest Fesz
tivált, a nagyvárosi környezetvédelmi
sához.
Az elismeréssel együtt a díjazott kis programot és az Egy folyó – egy közös
vállalatok 500 ezer, a közepesek 300 ség projektet.
A kisvállalatok közül a Kockacsoki
ezer, a nagyvállalatok pedig 200 ezer fo
Nonprofit Kft.-t találták érdemesnek a
rintot kaptak az önkormányzattól.
címre. A Kockacsoki az esélyegyen
lőség és oktatás területén nyújtotta be
Felelős vállalkozások
pályázatát, programjuk autizmussal
Az első alkalommal idén adományo élő fiataloknak nyújt pályaorientációs
zott Felelős Vállalkozás Újbuda címet tréninget.

Ági Tamás,
a 77 Elektronika
belkereskedelmi
igazgatóhelyettese
Családbarát cégek
A Családbarát Vállalkozás Újbuda el
ismeréssel az önkormányzat 2014 óta
ösztönzi a munkáltatókat a családbarát
szervezeti modell kialakítására és meg
tartására. – A rugalmas foglalkoztatási
formák alkalmazása, a munka és a ma
gánélet egyensúlyának megteremtése
válaszokat adhat a következő évek mun
kaerőpiaci kihívásaira, hiszen az elkö
telezett munkaerő a legjobb befektetés
– emelte ki Hoffmann Tamás.
A nagyvállalati kategóriában ezúttal a
77 Elektronika Kft. nyert. A cégnél ru
galmas foglalkoztatást vezettek be, nagy
hangsúlyt helyeznek a munkavállalók
egészségmegőrzésére, a családi progra
mokra, a juttatások fejlesztésére. A vál
lalkozás megduplázta a díjat, így a Vicus
Közalapítványon keresztül 400 ezer fo
rinttal támogatja az újbudai nagycsalá
dosok karácsonyi rendezvényét.
A XAPT Kft.-t közepes vállalatként
díjazták. Pályázatukból kiemelték, hogy
példaértékűen működtetnek generációk
közti tanulási programot, alkalmazotti
juttatásaik széles körűek, a gyermekek
re és a munkahelyi egészségmegőrzésre
fókuszálnak.
A kisvállalati kategóriában az IncQuery
Labs Kutatás-fejlesztési Kft. kapta meg
a címet. Méltatásuk szerint rugalmas
foglalkoztatást tesznek lehetővé, családi
eseményeket szerveznek, támogatják a
munkahelyi egészségmegőrzést, a dolgo
zók képzését, valamint a gyermekgondo
zásból visszatérőket.
(Újbuda)

Együtt ünnepeltek az Újbuda-babák

Az Újbuda-babák évről évre közös zsúron
ünneplik születésnapjukat a Tranzit Art
Caféban, ahol idén is kakaót és ször
pöt, valamint sok nassolni valót kaptak.
A gyerekeket Hoffmann Tamás polgármes
ter és Király Nóra alpolgármester üdvözölte,
a jókedvet a közös ünneplés és a játékok
teremtették meg. A kerületben évek óta
emelkedik a születések száma, ellentétben
az országos trendekkel.
Hoffmann Tamás szerint ez annak is kö
szönhető, hogy egyre többen költöznek a
városrészbe, azaz a népesség folyamatosan
növekszik. Az önkormányzat kiemelt figyel
met fordít a családbarát politikára, amelynek
a gyerekek és fiatalok mellett az idősek is
haszonélvezői. A városvezetés állandó prog

Újbuda kiváló intézményvezetője
•

Jánosné Szedlacsek Éva, a Gazdagréti Óvoda óvodave
zetője, a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó,
kiegyensúlyozott és elkötelezett vezetői munkája elisme
réseként

•

Kerekes János, a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatója, az intézmény szak
mai színvonalának emeléséért, folyamatos fejlesztéséért,
intézményvezetői munkája elismeréseként

Újbuda mesterpedagógusa

A pályázaton elnyerhető címekkel Újbu
da Önkormányzatának az volt a szándé
ka, hogy a jó gyakorlatok elismerésével
biztassa azon cégeket is, amelyek most
teszik meg az első lépéseket a felelős
ségvállalás, a családbarát működés te
rén. Hoffmann Tamás a díjak átadásakor

Idén is megajándékozta az önkormányzat a
november 11-én, azaz a Kerület Napján született
gyermekeket. 2003 óta minden, a Szent Imre
Kórházban ezen a dátumon születő kisgyerek
Újbuda-babának számít.

Kitüntetettek

ramokkal és különféle rendezvényekkel igyekszik fenntartani a
vidám, közösségi hangulatot. A polgármester kiemelte a Bikás
parki gyereknapot, a megújuló játszótereket, a közösségi terek
építését, amelyek közelebb viszik egymáshoz a gyerekeket, a
fiatalokat és az idősebbeket.
(T. K.)

•

Tóth Rozália, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gim
názium tanító-tanára, több évtizedes, élményközpontú
pedagógiai munkássága elismeréseként

•

Salamon Péterné, az Újbudai Petőfi Sándor Általános
Iskola tanítója, példamutató tanítói, intézményveze
tő-helyettesi munkájáért, a tehetséggondozás és verse
nyeztetés területén elért kimagasló eredmények elérése
elismeréseként

•

Kállay Gábor, a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Mű
vészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium ének/
blockflöte művész tanára, az intézményi munkán túlmu
tató szakmai programok kidolgozásáért, pedagógiai, ze
neszerzői alkotómunkája elismeréseként

Újbuda szolgálatáért elismerő cím
•

Kiss Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intézmények Nap
sugár Bölcsőde tagbölcsőde-vezetője, a gyermekek har
monikus személyiségfejlődésének előtérbe állításáért, a
családok igényeire épülő gyermekellátásban végzett ma
gas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

•

Dr. Cseriné Demény Annamária, az Újbudai Idősek Háza
intézményvezetője, az időskorú ellátottak fizikális és
mentális gondozásáért, a szépkorú emberek életminősé
gének javításáért, munkája elismeréseként

Újbuda gyermekeiért elismerő cím
•

Unger Katalin, az Egyesített Bölcsődei Intézmények in
tézményvezetője, a gyermekek harmonikus személyi
ségfejlődésének előtérbe állításáért, a családok igényeire
épülő gyermekellátásban végzett magas színvonalú ve
zetői munkája elismeréseként

•

Nádasvölgyi Ibolya, a Bethlen Gábor Általános Iskola és
Gimnázium tanítója, a Montessori-módszer bevezetésé
ben végzett munkájáért, a környezetvédelem iránti elkö
telezettsége elismeréseként

•

Bodzánné Tóth Csilla, a Dél-Kelenföldi Óvoda dajkája,
a gyermekek személyiségére odafigyelő differenciált bá
násmód alkalmazásáért, pontos munkavégzése elismeré
seként

•

Mátay Györgyi, a Domokos Pál Péter Általános Iskola
magyar nyelv és irodalom szakos tanára, kiemelkedő és
példamutató pedagógiai munkája elismeréseként

•

Laczkóné Hercegi Katalin, a Gazdagréti Óvoda pedagó
gusa, kiemelkedő pedagógusi elhivatottságáért, a gyer
mekekért és családokért végzett magas színvonalú mun
kája elismeréseként

•

Árvai Ildikó, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Isko
la tanítója, több mint 30 éves kimagasló nevelő-oktató
munkájáért, szakmai igényességéért, a gyermekek felté
tel nélküli szeretete elismeréseként

•

Kriskó Erika, a Szentimrevárosi Óvoda óvodatitkára, fel
adatainak naprakész, kimagasló szakmai hozzáértéssel
való ellátásának elismeréseként

•

Dr. Lendvayné Havasi Henriette, az Újbudai Teleki Blan
ka Általános Iskola tanítója, kiemelkedő tanítói munkájá
ért, a gyermekek folyamatos szakmai megújulással való
nevelése elismeréseként

Újbuda kiváló vállalkozója,
kiváló iparosa elismerő cím
•

Semsei Rudolf vállalkozó, kerületünkben folytatott ma
gas színvonalú gasztronómiai és vendéglátóipari tevé
kenységéért

•

Bartos Gábor András vállalkozó, kerületünkben folyta
tott magas színvonalú kisipari és szolgáltatási tevékeny
ségéért

Újbuda sportjáért életműdíj
•

Szécsényiné dr. Fekete Iréne nevelőedző, a testnevelés,
a ritmikus gimnasztika és a tánc szolgálatában végzett
kiemelkedő tanári, edzői, szakvezetői munkájának elis
meréseként
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Adventi ajánlatok
Házi segítségnyújtás
Budapest XI.
ker ü letében
négy munka
csoportunk
látja el a házi
segítségnyúj
tás feladatát.
Csoportjainkat
a kerület föld
rajzi egysége
ihez igazodva
alakítottuk ki
a gazdagréti,
a kelenföldi,
a
bel-budai
és az albert
falvai körzet
ben.
Sok esetben
egyedül élő,
idős, önmaguk
ellátására csak
segítséggel ké
pes emberek
nek nyújtunk
sz olgá lt at á st
otthonukban,
önálló életvitelük fenntartása érdekében. Az ellátás részeként
szociális támogatást és személyi gondozást tudunk biztosíta
ni. A segítségnyújtás kiterjed a személyes gondozásra (például
mosdatás, öltöztetés, mozgatás, gyógyszer adagolása stb.), a la
kókörnyezet higiéniájára (közreműködés a közvetlen környezet
tisztán tartásában, mosás, mosogatás stb.), ügyintézési felada
tok támogatására (kísérés, bevásárlás, információnyújtás stb.).
Ha szükséges, szépkorú ellátottjainkat naponta több alka
lommal is felkeressük. Kollégáink minden hétköznap segítik
azokat, akik egyedül élnek, és hétvégén vagy ünnepnapokon
is felkeressük alapvető személyi higiéniájuk ellátása, illetve az
étkezésben való segítségnyújtás céljából.

ÚjbudaiAdventi
Vásár és
Gasztrokarácsony

Két figyelemre méltó adventi vásár is
nyílik Újbudán, amelyre érdemes el
látogatni. Az Allee mellett, a Kőrösy
József utcában van a kerület hivatalos
rendezvénye, amely november 18-ától
december 24-éig tart. A szervező Buda
Hold Kft. tájékoztatása szerint idén ismét

Slow-advent a Bartókon
Három budapesti kulturális bevásárlóutca, köztük a Bartók Béla
Boulevard december 8-án újszerű kezdeményezéssel rukkol elő.
Az úgynevezett slow-érzést szeretné advent idején bemutatni és
átadni a Falk Miksa utca, a Bartók
Béla út és a Ráday utca, a helyszíneken a valódi értékeket helyezik
előtérbe. A három tematikus utca
közös adventi programsorozatát
a BUM hívta életre.

Jön a tél,
nyílik a koripálya

Szeretettel várjuk a megnyitó ünnepségre
Advent első vasárnapján!
December 3-án, 16.30-tól a Lágymányosi

Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
gyermekkórusa nyitja meg a programot,
majd Dr. Hoffmann Tamás polgármester köszönti
a résztvevőket. A hagyományokhoz híven a díszvilágítás
ünnepélyes meggyújtása után, ökomenikus áldás kíséretében
adventi gyertyagyújtással, majd a gyermekkórus énekével
folytatjuk az ünnepséget. A műsort Németh Gábor bűvész
előadása zárja.

A vásár területén napközben
várjuk adományaikat az alábbi
időpontokban:

Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány:
december 4–9.
Farkas Krisztina önkormányzati képviselő
és a Pont Magazin munkatársai: december 11–17.
Down Alapítvány: december 18– 23.
Zöldellő Angyalkert Alapítvány:
november 18–december 24.

2017. december 2-től 2018. január 31-ig
látogatható Újbuda Önkormányzatának
kerületi jégpályája a Kőrösy József utcából
megközelíthető iskolaudvaron.
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Idén is megrendezi az Összefogás
Újbudáért Egyesület a Karácsonyváró KreaPlaccot december 2-án,
a Malom Közösségi Házban, ahol
munka és gyerekek mellett kézműveskedő nők, anyák mutathatják meg alkotásaikat. A délelőtti
program jó dobbantó az esti adventi vásárkörúthoz.

Adományok
Az Allee melletti adventi vásáron
folyamatosan gyűjtenek adományokat: a Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány december 4–9.
között, Farkas Krisztina albertfalvai
önkormányzati képviselő és a Pont
magazin munkatársai december
11–17. között, a Down Alapítvány
december 18–23. között. A Zöldellő Angyalkert Alapítvány november 18.–december 24. között
tart jótékonysági vásárt a standján. Az albertfalvai vásáron is lehet
dotációkat felajánlani, ez ügyben
Farkas Krisztina önkormányzati
képviselőt érdemes keresni.

– Mi lenne, ha a kéménybe mászkálás helyett
a Fehérvári úti postán adnánk fel a csomagokat, Mikulás úr?

FELHÍVÁS

2017. november 18-tól

KreaPlacc a Malomban

LUSTA RUDOLF

December 2-án ismét
megnyílik a jégpálya a
Gyermek-egészségügyi
Központ udvarán (a volt
Fényes Elek Közgazdasági
Szakközépiskola épülete),
az Allee Bevásárlóközpont
mögött. Újbuda Önkormányzata évek óta térítésmentesen teszi lehetővé a
korcsolyapálya használatát a sportág szerelmeseinek.
Nyitva tartás december
2. és január 31. között minden nap 9–21 óráig (13–14
óra között karbantartási
szünet). A korcsolyabérlés
díja gyermekeknek 600,
felnőtteknek 800 forint.

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
és a BUDA-HOLD Kft. szeretettel várja Önöket

a Kőrösy József utcában (Allee melletti sétálóutca),
ahol december 24-ig
karácsonyi hangulatban vásárolhat
különleges és hagyományos ajándékokat,
kézműves termékeket.
Idén ismét több kerületi alkotó mutatja be
egyedi képző-, illetve iparművészeti alkotásait.
A gasztronómia kedvelői borházak és pálinkaházak
termékeit kóstolhatják és vásárolhatják meg,
emellett ételkülönlegességeket,
süteményeket, édességet fogyaszthatnak.

több kerületi alkotó mutatja be egyedi és
különleges képző-, illetve iparművésze
ti munkáit, termékeit. A gasztronómia
kedvelői bor- és pálinkaházak terméke
it kóstolhatják, valamint vásárolhatják
meg az ételkülönlegességek, sütemé
nyek, édességek mellett. A vásár mellett
kap helyet Újbuda Önkormányzatának
jégpályája is, amelyet a kerületiek in
gyen vehetnek igénybe, a lakcímkártya
bemutatásával. A rendezvény a bevásár
lóközpont üzleteivel egy időben, vagyis
általában este nyolckor zár be, nyitás
minden nap reggel tíztől.
Albertfalván
hagyományteremtő
szándékkal szerveznek az Albertfal
vi Közösségi Házban adventi vásárt,
december 8–10. között, péntek estétől
vasárnap estig. A közösségi házban,
illetve az udvarán mintegy 20 standot
állítanak fel a kézműveseknek, az öt
vöstől a bőrösig, a foltvarrótól a faze
kas mesterig. A gyerekeket játszóház
várja, a nagyobbak papírt is meríthet
nek, illetve mézes kalácsot díszíthet
nek. A színpadon szombat délelőttől
folyamatosak lesznek a karácsonyi és
adventi programok, amelyeket az esti
koncertek koronáznak meg. Szombaton
hétkor Auth Csilla, vasárnap a Chame
leon Jazz Band lép fel.
(H. GY.)

Megkezdődtek a kerületi
adventi készülődések:
az állandó vásár hagyományosan az Allee mellett
található, de ezen kívül több,
elsősorban hétvégi karácsonyi
vásárra is várják a szervezők
az érdeklődőket.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a kerületi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
36/2012./VI. 6./ XI.ÖK sz. rendelet értelmében

„Újbuda kiváló sportolója”, illetve „Újbuda kiváló edzője”

Budai
Gasztroenterológiai
centrum

A1 Endoszkópos centrum kft.

kitüntetések adományozására

Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik 2017-ben hazai
és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben
lakó vagy kerületi sportegyesületben versenyző sportolóként; továbbá olyan
személyeknek, akik utánpótlás-nevelésben, a sportolók versenyekre történő
felkészítésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek XI. kerületben
lakó vagy kerületi egyesületben tevékenykedő edzőként, sportszakemberként.

Tisztelt Páciensek!
Amennyiben emésztőszervi panaszokkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

A kitüntetések kategóriái:
• Újbuda kiváló sportolója:
a) utánpótlás (ifjúsági) sportolók
b) felnőtt sportolók
• Újbuda kiváló edzője:
a) nevelő edzők
b) felkészítő edzők (szövetségi kapitányok)

Klinikánkon a gasztroenterológiai kórképek teljes
körű kivizsgálására és kezelésére van lehetőség.

A kitüntetési cím adományozását Újbuda polgármesterénél a 36/2012./VI. 6./
XI.ÖK sz rendelet 18.§(1) bekezdésében foglaltakon kívül magánszemélyek
és sportszervezetek is kezdeményezhetik.

Vastagbélrák szűrést szervezünk!

A benyújtás módja: kitüntetési adatlapon, beszerezhető
a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapesti,
Bocskai út 39–41.) és az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu)
A benyújtás határideje személyesen: 2017. december 29. (péntek) 11.00 óra
A kitüntetési javaslatot Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársainak
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. II. 203., tel.: 372-3482) személyesen,
a felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani, vagy postai úton
2017. december 30., szombatig küldhető be az önkormányzat címére
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) .
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda kiváló sportolója”
vagy „Újbuda kiváló edzője”.
A kitüntetések adományozásáról a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
Budapest, 2017. november 10.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Gyomor és vastagbéltükrözést altatásban
is végzünk.Hasi ultrahang, laborvizsgálatok,
laktózérzékenységi vizsgálatok is elérhetőek.

Jól képzett, tapasztalt kollégák állnak
rendelkezésükre!
Dietetikusunk segít a megfelelő diéta
összeállításában.
Puffadás? Hasmenés, székrekedés? Véres
széklet? Reflux? Nálunk segítséget kaphat!

1117 Budapest, Fehérvári út 82., 1.em.4.
www.a1endoszkopia.hu
Bejelentkezés:
recepcio@a1endoszkopia.hu
06 20 410 19 26
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Divatmárka az
üzleti klubban
A Spin-Off Klub
beszélgetéssorozat
legutóbbi vendége
Balázs Áron, a 2011ben életre hívott Kele
Clothing divatmárka
társalapítója volt.
A B32 Galéria
és Kultúrtérben
november 13-án tartott
rendezvényen kiderült,
jól tették, hogy mertek
nagyot álmodni a divat
világában.
A Kele Clothing egy nemzet
közi kötöttáru-márka, amely
2011-es indulása óta már
több európai nagyváros, pél
dául Berlin vagy Párizs bolt
jaiba is eljutott, de elérhető
Dél-Koreában, Japánban és
az Amerikai Egyesült Álla
mokban is. A sikeres terjesz
kedés ellenére a mai napig
minden egyes darabot kézzel
készítenek egy budapesti kis
üzemben. Saját bevallásuk
szerint valami újat, meglepőt
akartak létrehozni, olyat, ami
vibráló és friss, mégis magán
viseli a klasszikus jegyeket.
Balázs Áron, az egyik ala
pító tulajdonos az esemé

nyen elmondta: eredetileg
teljes kollekcióval kezdtek,
ám hamar kiderült, hogy a
tervező, Kele Ildikó legked
vesebb területén, a kötött
áruk között van keresnivaló
juk. Kettejük mellett van egy
harmadik tagja is a cégnek,
amelyet 25 évesen indítottak

el, amikor Ildikó harmadik
helyezést ért el, és pénzdíjat
nyert
diplomamunkájával
egy nemzetközi versenyen.
Bár sok egyéb választása
is lett volna, a tervező úgy
döntött, saját vállalkozást
alapít a nyereményből. – A
szerencsének is volt szerepe
a cég életében – emelte ki
Balázs Áron. Legfontosabb
piacuk jelenleg Dél-Korea,

ahova azért kerültek, mert
egy helyi disztribútor rájuk
talált Japánban, a kedvenc
üzletében. Ezt követően
kereste meg őket, együtt
működést ajánlva. A Kele
Clothing forgalmának 85
százaléka viszonteladói, 15
százalék saját webshopos

értékesítésből
származik,
amin a jövőben változtatná
nak. Legnagyobb nehézsé
gük – más hazai vállalkozá
sokhoz hasonlóan – az, hogy
a fejlett piacokon középkate
góriásnak tartott áraikkal
Magyarországon drágának
számítanak, ezért az itthoni
piacra nem igazán alapoz
hatnak.
(B. GY.)

Még száz év
testvérvárosi barátság

November 21-én nyílt meg Gabi Schreiner
és Annerose Lechner képzőművész tárlata
a Karinthy Szalonban, ez alkalomból a két
városrész vezetője újra megerősítette elkö
teleződését a testvérvárosi kooperáció mel

városrészt, hanem az is, hogy Újbuda, illetve
Bad Cannstatt egy-egy nagy metropolisz ré
sze, mégis önálló arculattal, sajátságos han
gulattal bírnak. – Az ábrázoló művészet nem
ismeri a nyelvi akadályokat, ezért nagyon jó
kapcsolattartó – tette hozzá az elöljáró. Náluk
is pezsgő a művészeti és kulturális élet, pél
dául a Kunsthöfle Galéria 1936 óta motorja a
helyi képzőművészetnek. Köszöntője végén
pedig azt kívánta, hogy még száz évig tartson
ez a partnerség.

lett. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
köszöntőjében elmondta: 20 esztendeje egy
üres papírlapon született meg a két városrész
szerződése, amelyet akkor a fürdővárosi ha
gyományokra, illetve a német, sváb múltra
alapoztak. A polgármester kiemelte, hogy az
együttműködés során kiváló művészeti kap
csolatok alakultak ki, több mint 100 alkotó
mutatta már meg így magát.
Bernd-Marcel Löffler, Bad Cannstatt elöljá
rója azt hangsúlyozta, a kapcsolat nem egyes
városvezetőkhöz kötődik, hanem integráns
része életünknek. Szerinte nemcsak a fürdő
kultúra köti össze, teszi hasonlatossá a két

Annerose Lechner elmondta, hogy a tárla
ton látható képeket kifejezetten erre az alka
lomra készítette. Az absztrakt festményekkel
elsősorban emberi érzéseket kívánt kifejezni,
és fontosnak tartja, hogy mindig sorozatokat
készítsen, ahogy most is. Gabi Schreiner má
sodszor állít ki nálunk, most olyan alkotásokat
hozott, amelyeket elmondása szerint egy ve
lencei nyaralás során gyűjtött szín- és forma
élmények inspiráltak.
A kiállítás december 15-éig látogatható
a Karinthy Frigyes út 22. alatt, hétköznap
10.00–18.00 óra között.
(B. Gy.)

Német képzőművészek kiállításának megnyitóján erősítette meg
elköteleződését az együttműködés
mellett Stuttgart Bad Cannstatt és
Újbuda.

Új oktatási és kutatási
központ épülhet
A képviselő-testület november 23-i ülésén úgy
határozott, hogy az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem épületbővítése érdekében kiemelt fej
lesztési területté nyilvánítja a Magyar Tudósok
körútja–Pázmány Péter sétány által határolt
területet.
Az
ELTE Lágymá
nyosi Campusá
nak Déli Tömb
je mellett egy
vegyszertároló
építmény talál
ható, amelynek
elbontása után
itt egy új okta
tási és kutatási
célokat szolgáló
épületszárny lé
tesülne.
A kiemelt fej
lesztési terület
té nyilvánítás a
véleményezési
határidők rövi
dülését, a terv elkészítésének és jóváhagyásá
nak egyszerűsítését, gyorsítását eredményezi.
Az önkormányzat felülvizsgálta az idősek,
fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichi
átriai és szenvedélybetegek ellátását szabályo
zó szolgáltatástervezési koncepcióját. A 2019.
december 31-éig terjedő időszakra szóló teen
dők a következők: kiemelt figyelem a demens
betegek ellátására; több szépkorú ember bevo
nása a nappali ellátásba; az idősek klubjainak
komplex akadálymentesítése; a jelzőrendsze
res házi segítségnyújtás kibővítése; a családés gyermekjóléti szolgáltatónál létszámbőví
tés és új telephely kialakítása; az emelt szintű
idősotthoni férőhelyek átminősítése átlagos
szintűekké; a felnőtt autista személyeknek
nappali ellátás kialakítása új telephelyen; va
lamint – új szolgáltatásként – a pszichiátriai
betegek nappali ellátásának biztosítása.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmé
ben az önkormányzatok alapfeladata a sajátos
nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai ne
velése és iskolai oktatása. Újbudán az érintett
gyermekek száma öt év leforgása alatt közel 48

százalékkal emelkedett, ezért a képviselő-tes
tület úgy döntött, hogy 2018. január 1-jétől a
Dél-Kelenföldi és a Szentimrevárosi Óvodában
egy-egy fő gyógypedagógusi, az Albertfalvai
és a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda esetében pe
dig egy-egy fő gyógypedagógiai asszisztensi
státusbővítést engedélyez a sajátos nevelési
igényű gyermekek szakszerű ellátásához.
Hamarosan új közterületi elnevezésekkel
ismerkedhetnek az újbudaiak, ha a Fővárosi
Közgyűlés jóváhagyja a grémium javaslatait
a Lágymányosi-öböl környéki, jelenleg név
telen közterületek elnevezésére. E szerint az
érintett, ingatlanfejlesztés alatt álló terüle
ten lesz Buda-Part tér, Vízpart körút, illetve
Garda, Gyöngyvessző, Lizinka, Ezüsthárs,
Jegenyenyár, Sárkányhajó, Napkelte, vala
mint Ö
 bölutca.
(V. L.)
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Bokor alá rejtette a zsákmányt

A 48 éves abádszalóki B. Tibor november 15-én hajnalban
betörte egy újbudai antiküzlet bejárati ajtajának üvegét, majd
onnan közel egymillió forint értékben porcelán- és ezüsttár
gyakat, ékszereket tulajdonított el. A bűncselekményt egy
szomszéd észlelte, aki azonnal értesítette a rendőröket. A
férfi eközben kiment az üzletből, a lopott tárgyakat pedig
egy bokor alá rejtette. A járőrök az elkövetőt a bejelentő ál
tal adott személyleírás alapján felismerték, és – az újbudai
térfigyelő központ felvételeinek segítségével – a helyszín
közelében elfogták. A rendőrök B. Tiborhoz mentőt hívtak,
mivel a férfi az üveg betörésekor elvágta a kezét. A járőrök
később megtalálták az elrejtett tárgyakat is, B. Tibort pedig
őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták, és indítvá
nyozták előzetes letartóztatását.

Rendőrkézen a verekedő

A gyors adatgyűjtést és tanúkutatást követően az újbudai
rendőrök elfogták azt a 23 éves férfit, aki november 6-án,
a Fehérvári úton több alkalommal megrúgott egy járókelőt,
majd ugyanezen a napon a 47-es villamoson többször mell
kason ütött egy idős nőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérülése
ket szenvedett. A bűncselekmény elkövetésével megalapo
zottan gyanúsítható budapesti B. Attilát előállították a XI.
kerületi rendőrkapitányságra, ahol garázdaság és súlyos tes
ti sértés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi
beismerte a bűncselekmény elkövetését.

Színes Város
– A Rákóczi hídra is
került színes utcakép
Véget ért az idei Színes Város
falfestő fesztivál, amelynek
részeként hét budapesti és egy
berlini falra kerültek magyar és
külföldi művészek festményei.
Újbudán a Rákóczi híd támfala
vált műalkotássá.

ban alkothattak – közölte a Színes Város
Csoport. A közönség az interneten sza
vazott a neki legjobban tetsző alkotásra,
a győztes FatHeat, Mr. Zero és ObieOne
Pángalaktikus gégepukkasztó című tűz
falfestménye lett, amely a Kertész utca
27. szám alatti parkoló falára került fel.
Újbudán a Rákóczi híd támfalát festette

Segédmotorkerékpárt akart lopni

A rendelkezésre álló adatok szerint a 40 éves Cs. Róbert
november 14-én a hajnali órákban ellopott egy segédmo
torkerékpárt a Karolina útról. A rendőrök a XII. kerületben
vonták intézkedés alá a budapesti férfit, akit előállítottak az
újbudai rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele
miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A XI. kerületi nyomo
zók az elkövetőt őrizetbe vették, és előterjesztést tettek elő
zetes letartóztatásának indítványozására.

Lebukott a ruhatolvaj

L. Tamás több mint 100 ezer forint értékben próbált ruhane
műt lopni egy XI. kerületi bevásárlóközpont egyik üzletéből,
ám a biztonsági szolgálat munkatársa a bejáratnál feltartóztat
ta. Az újbudai rendőrök a 37 éves férfit előállították a kerületi
kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd elő
terjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.

„papírzacskós” sorozatát évek óta nagy
érdeklődés övezi Németországban, az idei
Színes Város Budapest Fesztiválon is en
nek szellemében jelent meg. Böhmer a fe
jeken lévő papírzacskókkal személyteleníti
modelljét, így egységesen érvényesíti üze
netét mindenkire. A Rákóczi híd támfalá
ra került 180 négyzetméteres képe a jelen
egyik nagy kérdését érinti, ez
a társas interakciók fontos
ságának háttérbe szorulása a
fiatalok körében. „Ha a gaszt
ronómiáról
gondolkozunk,
első asszociációink egyike
a közös étkezés, a jó hangu
lat, a beszélgetés, a társaság.
Az alkotásokon egy terített
asztal jelenik meg, amely két
főre lett előkészítve, várva a
társat. Szereplőnk azonban
egyedül van, a virtuális vi
lágban él, magányosan” – áll
a szinesvaros.hu oldalán.
(Újbuda)
Fotó: facebook.com/ Színes Város

kék hírek

A Színes Város célja, hogy a festmények
felújítási program után kerüljenek a fa
lakra, az összesen mintegy 2000 négy
zetméternyi befestett falfelület negyede
hőszigetelést is kapott idén. A mostani,
immár negyedik ilyen fesztivál témája a
gasztronómia és a bor volt, a magyar, né
met és spanyol művészek saját stílusuk

meg Christian Böhmer, mű
vésznevén Mr. Trash. Az
alkotó graffitisként kezdte
pályáját a ’90-es években
Kölnben, autodidakta mó
don, egy klasszikus portré
kon alapuló művészeti for
mát fejlesztett ki. Legújabb,

A Színes Város és Újbuda
együttműködésében
hamarosan óriási falfestmény
kerül a gazdagréti
Csíki-hegyek utcába.
A mű várhatóan
2018 első felében készül el.

Külsőre minden szerelő
egyformának tűnhet.

A SAVOYA PARK IDÉN IS 70 ÜZLETTEL VÁRJA
A KEDVES LÁTOGATÓKAT AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN
ÚJ ÜZLETEKKEL, KARÁCSONYI AKCIÓKKAL!

De legyen óvatos,
lehet, hogy csalóval áll szemben!
Ha valaki a Fővárosi Vízművek (vagy más közművállalat) nevében csenget be Önhöz, feltétlenül
győződjön meg arról, ki áll az ajtó előtt. Kollégáink
fényképes igazolvánnyal azonosítják magukat, és
soha nem kérnek pénzt. Ha bármi gyanúsat észlel,
hívja a Vízvonalat a 06 1 247 7777-es vagy
a rendőséget a 107-es számon!
A megelőzés további lehetőségeiről
a www.vizmuvek.hu oldalon tájékozódhat!

aktuális

7 | 2017. november 29. |

Suomi 100: közös
ünneplés Finnországgal
Újbuda egész évben együtt ünnepelt Finnországgal, amely száz
esztendeje kiáltotta ki függetlenségét. A Finn Nagykövetség 80 éve
van jelen a kerületben, ezért is volt
itt sok közös program a Suomi 100
alkalmából.
Hamarosan megérkezik Magyarországra a Mi
kulás. A XI. kerületi gyerekek december 4-én,
a belvárosi Vörösmarty téren találkozhatnak a
lappföldi Rovaniemiből idelátogató, a finnek
által Joulupukkinak hívott „nagyszakállúval”,
mielőtt december 7-én továbbutazik. Joulupuk
ki idén nem csak a gyerekek kívánságait rejti
zsákjába hatnapos itteni tartózkodása alatt: a
karácsony üzenete mellett Finnország függet
lenségének 100. évfordulóját (Suomi 100) is ná
lunk ünnepelheti december 6-án. (A korábban
Svédországhoz, a 19. század eleje óta Oroszor
szághoz tartozó finn nagyhercegség 1917. de
cember 6-án kiáltotta ki függetlenségét.)
– Finnország Magyarországot kiemelten ke
zeli, hiszen a két nyelv rokonsága fontos ténye
ző volt a finn nemzeti identitás kialakításában
– hangoztatta Petri Tuomi-Nikula nagykövet. A két ország kul
turális kapcsolatai az elmúlt kétszáz esztendőben rendkívül
élénkek és sokoldalúak voltak, így Magyarországra különösen
illik az ünnepi központi témája: „Yhdessä – Együtt”. A centená
riumi év számos programot hozott az újbudaiaknak is, miután
a kerületben található Finn Nagykövetség és az önkormányzat
alaposan kivette részét a finnek nemzeti ünnepségsorozatából.
Februárban a nagykövetség Kelenhegyi úti épületében tar
tották meg a Kalevala és a finn kultúra napját. Áprilisban kö
zös programot szervezett a nagykövetség és a Magyarországi
Evangélikus Egyház, ez alkalomból Kari Mäkinen evangélikus
érsek látogatott el Budapestre. A Kelenhegyi úton megrende

Tudta-e Ön, hogy...
...a hűvös, szeles idő hatására bőrünk jelen
tősen veszít hidratáltságából, ruganyosságá
ból. Azonban kellő védelemmel megelőzhet
jük a mélyebb ráncok kialakulását, jelentősen
csökkenthetjük a kisebb szarkalábakat. Az idő
kerekének lelassításához dr. Széchenyi Kornél,
a Budai Magánorvosi Centrum szakértője ad
hasznos tanácsokat.
– Mindenekelőtt fontos, hogy évszaktól és
időjárástól függetlenül gondoskodjunk bőrünk
ről, amely mint első védelmi vonal fontos sze
repet játszik a külső károsító tényezők elleni
védekezésben. A leglényegesebb, hogy külső
leg és belsőleg is gondoskodjunk a megfelelő
folyadékpótlásról. Egy egészséges felnőttnek
2,5–3 liter vízre van szüksége naponta a kiszá
radás megelőzése céljából, aminek mennyisége
a korábban említett külső tényezők hatására
jelentősen megnőhet – figyelmeztet dr. Széche
nyi Kornél. – Az UV sugárzás ellen a kár télen
is, például téli sportok űzése során, h asználjunk
rendszeresen magas faktorszámú napfényvédő
krémet és hidratáló készítményeket. A szabad
gyökök káros hatásait antioxidánsok szedésé
vel küszöbölhetjük ki. Különösen fontos szere
pe van a C-vitaminnak, ami ezen kívül segíti a
kollagén termelődését is. A rendszeres kozme
tikai kezelések segítenek a bőr felfrissítésében,
a már kialakult bőrelváltozások kezelésére pe
dig számos professzionális megoldás létezik:
a hámlasztások (peelingek) visszaadják a bőr
ragyogását. Az eljárás lényege, hogy eltávolítja
az elhalt és károsodott hámsejteket a bőr felszí
néről, javítja a keringést és beindítja a regenerá

Budai Magánorvosi Centrum

• KARDIOLÓGIA SZŰRÉSI CSOMAGOK
• ÜZEMORVOSI ELLÁTÁS
• ULTRAHANGOS VIZSGÁLATOK
• DIABETOLÓGIA, ENDOKRINOLÓGIA
• BŐRGYÓGYÁSZAT, ALLERGOLÓGIA
• NŐGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA
• LABORATORIUMI VIZSGÁLATOK

• VÉRVÉTEL CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK
RÉSZÉRE
• MENEDZSERSZŰRÉS
• BELGYÓGYÁSZAT, GASZTROENTEROLÓGIA
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT
• REUMATOLÓGIA
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1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
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info@budaioltokozpont.hu • www.budaimaganrendelo.hu
www.bmclabor.hu

Várjuk Önt is Magánorvosi
Centrumunkban!
Budai Magánorvosi Centrum

A jubileum egyik csúcsese
ménye az Eleven Ősz feszti
vál volt a Bartók Béla úton,
amelyen Finnország mutatta
be kultúráját, gasztronómiáját.
A rendezvény során több mint
30 vállalkozás adott helyet a
különböző művészeti progra
moknak.
A Kerület Hetén kisgye
rekekkel ültetett fenyőfát a
Feneketlen-tónál
Hoffmann
Tamás polgármester és Petri
Tuomi-Nikula. – A finn diplo
máciai képviselet tevékenyen
részt vesz a helyi kulturális,
tudományos életben, illetve a
közéletben is – emlékeztetett a
képviselet vezetője. Hoffmann
Tamás a faültetésen kiemelte:
a finn néppel a diplomáciai és
a gazdasági kapcsolatokon túl
nyelvünk közös gyökere is ös�
szeköt bennünket.
(T. K.)

A Kerület Hetén ültetett fenyőfát
Hoffmann Tamás polgármester
és Petri Tuomi-Nikula Finnország
nagykövete, akivel lapunk következő
számában készítünk interjút

zett szeminárium témája Finnország függetlenségének 100. és
a reformáció 500. évfordulója volt.
A májusi Étteremnap is a Suomi 100-ra fókuszált, a jubileumi
menüt a nagykövetség szakácsa és a tamperei főiskola diákjai
készítették el. A finnekről köztudott, hogy szeretik a természe
tet és a sportot, ezért a Magyar Szabadidősport Szövetség és
a nagykövetség egy rendhagyó sporteseményt is szervezett.
A kihívás egy nordic walking rendezvénnyel indult a nagykö
vetség udvaráról, a kitűzött cél pedig az volt, hogy a résztvevők
100 kilométert tegyenek meg május végétől az október közepi
díjkiosztóig – kocogva, gyalogolva, kerékpározva, vagy akár
nordic walkingozva.

egészségrovat

ciós folyamatokat.
Minél mélyebb a
hámlasztás, annál
szebb az ered
mény. A hámlasz
tás lehet kémiai,
amikor valami
lyen savat haszná
lunk, ennek fajtá
jától és erősségétől
függően pedig a
mélysége lehet fe
lületes, közepes, illetve mély. A másik módszer
pedig a frakcionált lézeres rejuvenáció, amely
a bőrmegújításon kívül képes a pigmentfolto
kat is elhalványítani, a ráncokat csökkenteni.
A lézeres peelinget önmagában vagy kémiai
hámlasztással kombináltan is végezhetjük.
Ebben az esetben a felületes kémiai hámlasz
tás eltávolítja az elhalt hámsejteket, lehetővé
téve, hogy a lézer mélyebben is kifejthesse
hatását – tájékoztat a szakértő. A száraz bőrön
létrejött ráncok elleni küzdelemben manapság
az egyik leggyakrabban használt eljárás a hi
aluronsavas töltőanyaggal történő arcfiatalí
tás. – A hialuronsav olyan 100%-ig felszívódó
természetes anyag, ami az emberi bőr egyik
alapvető alkotóeleme. Injekciós tűvel az arcba
fecskendezve vizet köt meg, így megduzzadva
képes kitölteni a volumenhiányos területeket,
megemelni a megereszkedett arcot, feltölteni
a ráncokat. Ezen kívül a bőrben a vízmegkötő
képességéből adódóan biztosítja annak hidra
táltságát, tónusát, rugalmasságát és puhaságát
is. Amennyiben valaki igazán hatékony keze
lést szeretne, akkor mindenképpen erre specia
lizálódott orvoshoz kell fordulnia.
Orvos-esztétikai, szépészeti
és anti-aging beavatkozások:
Dr. Széchenyi Kornél (+36 70 433 8214)
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

A Jövő fenyőfája
Az első Jövő fenyőfáját 1917-ben Helsinkiben ültették. Az ötvenéves évfordulóra
az első fa magvaiból 30 ezer új fát telepítettek szerte Finnországban. A százéves
évforduló alkalmából az egész világon
ültettek, mindenhol olyan fajtát, ami megél
az adott éghajlaton. A mozgalom mottója:
„Aki ültet egy fát, már nem élt hiába”.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőgazdasági
haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát
képező ingatlanokat ajánl fel pályázat útján bérbe vételre,
mezőgazdasági kertművelés céljára az alábbi feltételekkel:
Az ingatlanokat az önkormányzat 2018. január 1-jétől 2019.
szeptember 30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, amely minden évben felülvizsgálat után hosszabbítható
meg (legközelebb 2019 szeptemberében).
Bérleti díj 73 Ft/m2/év. A szerződés időtartamára
a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:
• a 2018. január 1-jétől 2018. szeptember 30-áig terjedő
időszakra hathavi bérleti díjat a szerződéskötés
feltételeként (háromhavi díjmentesség mellett)
• a 2018. október 1-jétől 2019. szeptember 30-áig tartó időszakra éves bérleti díjat 2018. április 30. napjáig.
A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres bérelhető
ingatlanok listája megtekinthető az Újbuda-honlapon.
A pályázati dokumentáció kiváltható a Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. emelet 106. szoba, félfogadási időben:
hétfő 13–18 óra, szerda 8–16 óra, péntek 8–12 óra.
A dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csekken).
A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2017. december 4. (hétfő) 14 óra,
Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5., I. emelet 106. szoba
Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os
(Tóth Erika) telefonszámon kapható.

OTTHON SEGÍTÜNK
ALAPÍTVÁNY
Segítő szolgálat
kisgyermekes
családoknak

R IUMI
L A BOR ATAÓ
V I ZS G Á L TOK
A Budai Magánorvosi Centrum

2017. június 6-tól átvette

a Mens Mentis Egészségcentrumtól
a laboratórium működtetését!
• Változatlan feltételek
• Kellemes környezet
• Gyors leletközlés

Budai Magánorvosi Centrum

• Csecsemők és kisgyermekek
számára is elérhető vérvétel
• Kedvező ár

Várjuk szeretettel!
Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
telefon: 06-1-445 0700
telefon 17.00 óra után: +36-70-700-3333
e-mail: recepcio@bmclabor.hu
CityHirdetes_66x49mm.ai 1 2014.04.17. 8:30:38
info@budaimaganrendelo.hu
www.bmclabor.hu
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Elfáradt? Elkeseredett?
Elbizonytalanodott?
Szeretne egy kicsit pihenni,
beszélgetni? Kedves Anyukák! Apukák!
Ismerős a helyzet?
Segítőkész és tapasztalt,
derűs és figyelmes, gyakorlatias
és megbízható munkatársak várnak
jelentkezésére. A családlátogatásra
felkészített önkénteseink szabadidejükben
dolgoznak, a szolgálatunk ingyenes.
Azok a szülők és nagyszülők is keressenek,
akik szívesen lennének önkéntes segítők!
Információ: www.otthonsegitunk.hu
Elérhetőség:

Medvey Judit 06-30 3117094
medveyj@freemail.hu
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K

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

hirdetés

| 2017. november 29. | 8

A jövő megoldásaival dolgozunk
Csúcsminőségű hálózat
Kiemelt biztonság
Kimagasló rendelkezésre állás

Komplex távközlési megoldások üzleti és kormányzati ügyfeleknek

aktuális
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Megrajzolták a Mozgolóda Óvoda megújulását
Hamarosan befejeződik a Dél-Kelenföldi Óvoda Lecke
utcai székhelyének
felújítása. Hoffmann
Tamás polgármester
Haidar Norbert önkormányzati képviselővel
együtt meglátogatta
az intézményt, és
megajándékozta
az óvodai rajzpályázat
résztvevőit.

A Lecke utcai Mozgolóda
Óvodában most a külső szige
telés újult meg, és nyílászáró
kat is cseréltek. Az energeti
kai rendszert is korszerűsítik,
napelemek kerülnek az intéz
mény tetejére.
Halászné Bogdány Zsuzsanna
óvodavezető
és
Haidar Norbert képviselő
kezdeményezésére az ön
kormányzat rajzpályázatot
hirdetett az intézmény nö
vendékeinek. Arra voltak

kíváncsiak, hogy a gyerekek
milyennek látják a megújult
épületet, miként élték meg a
változásokat.
Az ovisok megmutatták
alkotásaikat Hoffmann Tamásnak és Haidar Norbert
nek, akik nem érkeztek üres
kézzel. A legszebbnek ítélt
rajzok készítőinek ajándé
kokat adtak át, és meg is
vendégelték a pályázaton
résztvevőket.
(D. B. S.)

hírkép

Bállal, palotással, musicalslágerekkel ért véget az Albertfalvi Napok rendezvénysorozat. „A tíznapos, kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal fűszerezett programkavalkád az Albertfalvánál nagyobb településeknek is becsületére válna” – mondta
Németh Zsolt országgyűlési képviselő, aki Farkas Krisztina önkormányzati képviselő meghívására vett részt a bálon. Németh Zsoltot a szervezők egy Albertfalváról
szóló, a helyiek által leírt történetekből álló kiadvánnyal is megajándékozták. A
városrész szellemét élteti a november 21-én megalakult Albertfalvi Lokálpatrióta
Egyesület is. Az új civil szervezet kiemelt célja azoknak az összefogása, akik szívügyüknek tekintik Albertfalva történetének feltárását, kulturális értékeinek megóvását. Az egyesület elnöke Máté Róbert.

hírkép

Közel kétezer árvácska talált gazdára a kerületben. A Haidar
Norbert önkormányzati képviselő által szervezett program
célja az volt, hogy a zord idő beálltával is lehetőséget teremtsenek a lakosságnak környezetük zöldítésére, virágosítására.
A kedvezményes vásárnak a Domokos Pál Péter Általános
Iskola adott otthont, a kerületi lakcímkártyával rendelkezők
négy árvácskatövet száz forintért vihettek haza.

ÚJ GENERÁCIÓS ÉTTEREM

JÓ REGGELIVEL JÓL INDUL A NAPOM!

1116 Budapest, Fehérvári út 168. •  877 4890, (70) 908 0082

hétfő-szombat 7-10 óráig, vasárnap 8-10 óráig

MIÉRT SZERETIK
a SUPER 8-at?
mert nincsenek adagok,
bárki kedve szerint válogathat
mert egységes áron 1 dkg 33 Ft

Frissítő falatok,
nemcsak napközben!
Sokan nem is gondolnák, hogy a reggeli fogyasztása nagyban meghatározza a napi szellemi-, és fizikai aktivitásunkat. Nem véletlen a
közmondás: „Reggel egyél úgy, mint egy király!”
A minőségi hozzávalókból készült „testébresztő” egész napra lendületet ad. A Távol-Keleten a reggeli sokszor meleg étel, mely több
fogásból áll, mint a későbbi ebéd, vagy vacsora. A megfelelő tápanyagoknak köszönhetően nemcsak egészségesebbek leszünk, de
a közérzetünk, hangulatunk is jobb lesz: hiszen kinek ne esne jól egy
álmos téli reggelen a finom rántotta, rostban gazdag pékáruval, hozzá
pedig egy frissen facsart narancslé vagy éppen gőzölgő kávé, habos
kakaó.

mert minden nap
70-80 féle ételből mazsolázhat
mert helyben készül, frissen
mert nagyon jó minőségi
alapanyagokkal dolgozunk
csak olyat adunk ki,
amit mi is szívesen megennénk
mert végtelenül finom

A nyugati országokban már szinte hagyomány, hogy a rohanó mindennapokból kiszakadva nem otthon, hanem étteremben fogyasztják
a nap első fogását. És miért is ne tennénk meg mi is, hogyha ezzel
nemcsak időt spórolhatunk, de egy kis varázst is csempészhetünk a
reggeleinkbe!

Céges rendezvényeket is vállalunk

1116 Budapest, Fehérvári út 168. •  877 4890, (70) 908 0082

Nyitvatartás:
Reggeli hétfő-szombat 7-10 óráig, vasárnap 8-10 óráig
Ebéd hétfő-szombat 11-20 óráig, vasárnap 11-19 óráig

fókusz
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Más önkormányzatoknak is példával szolgál az újbudai Szenior „Ki Mit Tud”

Nem a versengésről szól: középpontban a közösség
A döntő előtt Győrffyné Molnár
Ilona humánszolgálati igazgató üdvözölte a bejutottakat. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
a Szenior „Ki Mit Tud” nem a versengésről szól. A szépkorúaknak
szeretnének példát mutatni, hogy
hatvanon túl is van élet, születhetnek színvonalas produkciók. A 60+
program munkatársai aktivitásra
igyekeznek biztatni azokat, akiknek többet kellene törődni testi és
lelki egészségükkel.
Újbuda élen jár az idősek életminőségének javításában. Nemcsak a
Szenior „Ki Mit Tud”-ot kezdték átvenni más önkormányzatok, szervezetek is, de számos olyan példaértékű szolgáltatást, lehetőséget
kínál a kerület már hosszú ideje az
idősebb generációknak, ami máshol nem megszokott, nem magától
értetődő.
– A 60+ kedvezménykártya
egyre népszerűbb – mondta el
lapunknak Győrffyné Molnár Ilona. – Segítségével 19 ezernél is
többen vásárolnak kedvező áron.
A testi-lelki egészséget fenntartó,
kulturális élményeket nyújtó alkalmak továbbra is helyet kapnak
Újbuda idősügyi programjában, a
kerületben élők közül pedig egyre
többen fedezik fel a nekik legmegfelelőbbeket – fűzte hozzá.

A szenior előadóművészek sorában
voltak visszatérő vendégek, de szép
számmal akadtak a döntősök között
olyanok is, akik most léptek
először a világot jelentő deszkákra
Újbuda Önkormányzata
és a KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft. idén
is teret nyitott azoknak
a 60 év feletti alkotóknak, illetve
előadóművészeknek, akik
tehetséget és kedvet éreztek
magukban, hogy bemutassák
tudásukat, kreativitásukat. Az
ötödik alkalommal megrendezett
Szenior „Ki Mit Tud”-on számos
alkotói, valamint előadói kategóriában hirdettek győztest.
A hatvan év felettieknek szóló művészeti
megmérettetést kétévente hirdetik meg a ke
rületben, két fő kategóriában. Idén csaknem
kétszáz pályázó jelentkezett, együttes élet
koruk 10 720 esztendő. Először az alkotói
főkategória győzteseit hirdették ki, ide 69en küldtek be összesen 122 művet.

Alkotóművészet: magas
színvonalú munkák
A képző-, illetve iparművészeti, irodalmi,
filmes és videós, valamint fotóművészeti
alkotásokért járó elismeréseket november

Az alkotói kategória
díjazottai:
Festészet, grafika
1. Kolossváry Miklós (Május 1. Hanoiban/
Mit veszünk a piacon)
2. Dr. Matusz Ferencné
(Fátyolos hölgy/Őszi erdő)
3. Szabó György (Esti eső/Séta a parkban)
Különdíj: Veér Károly (Tangó/Nézeteltérés
Győrújbaráton)
Fotóművészet
1. Andráska Gábor (A lélek tükre/Búcsú)
2. Vermes Mária
(Reggeli varázs, erdei fények)
3. Kozma Cecília (Életstílus 1–3.)

6-án, az őrmezői 60+ Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani központban
adta át Molnár László alpolgármester a
zsűritagok közreműködésével. A döntő
be jutott művekből kiállítást is rendeztek.
Az eredményhirdetésre érkezőket elsőként
köszöntő alpolgármester a résztvevőknek
gratulálva kijelentette: nem talált a tárlaton
olyan alkotást, amelyet ne látna szívesen
otthonában, minden kép, kisplasztika, ipar
művészeti munka magas művészi színvo
nalat képviselt.
A képzőművészeti kategóriák zsűrijében
Vincze Angéla festőművész, Buday Ágo
ta keramikus, Pintér Sonja galériavezető,
Feledy Balázs művészeti író értékelte a pá
lyaműveket. A vers, próza, humor kategória
zsűrije is üdvözölte a jelenlévőket, a legjobb
szerzőknek Karinthy Márton író, színház
igazgató-rendező és Bradányi Iván költő,
dalszövegíró gratulált. A filmes, illetve vi
deomunkákat Szesztay András iparművész
és Bolla György, az Újbuda TV főszerkesz
tője bírálta el.
A fotóművészek ugyancsak kiváló alko
tásokkal pályáztak idén, a végén azonban a
60+ Fotókör tagjai örülhettek a legjobban:
az idei Szenior „Ki Mit Tud”-on történt meg

először, hogy az első három hely mindegyi
kére e fotókörhöz kötödő alkotó került.

Szobor, kerámia,
kisplasztika
1. György Éva (Arcok – kerámia)
2. Dudás Éva (Jóga 1 és 2. – kisplasztika)
3. Urbánné Kovács Adrienne (A család
melege/Pingvinek – kisplasztika)
3. Luksikné Skita Judit Ilona
(Ölelés/Olvasó – kisplasztika)
Különdíj: Kiss Orsika
(Család – kőinstalláció)

Vers és próza
1. Helyes Sarolta (versek)
1. Czakó Marianna és Mohainé
B. M. Ágnes (Ilka és Terka falusi
variáció – humor)
2. Ligetvári Ernőné
(Nem így gondoltam én ezt – próza)
3. Dr. Tőkey Magdolna
(Szívbe vágó ügyek – próza)
Különdíj: Szép Ödön (versek)

Népművészet, iparművészet
1. Benyó Éva (hímzett terítők)
2. Tankóné Borsos Dóra
(Pávakakas/Hal – fali dísz)
3. Rónaszegi János
(Hrabal/Bagoly – tűzgrafika)

Előadó-művészet:
visszatérők és újoncok
Változatos és értékes produkciókat hozott az
ez évi Szenior „Ki Mit Tud” az előadó-mű
vészeti kategóriákban is. Az elődöntők Al
bertfalván és Őrmezőn, a közösségi házak
ban zajlottak október 26-án és 27-én, ezekre
65 műsorszámmal nevezett be több mint 100
fellépő. A legjobbakat válogatták be a TEMI
Fővárosi Művelődési Házában (FMH) meg
rendezett november 17-i döntőbe. Voltak
visszatérők, ám szép számmal akadtak a
döntősök között most debütáló előadóművé
szek is.
A produkciókat neves művészekből és
szakemberekből álló zsűri értékelte, és
biztatta a szereplőket, hogy folytassák
előadói tevékenységüket. Oravecz György
Pro Cultura Újbuda díjas zongoraművész,
valamint Csák József operaénekes az ope
ra, operett és hangszeres zene kategóriák
értékelésével vettek részt a zsűriben, Kiss
Zoltán Zéro zenész pedig a könnyűzenei
kategória szereplőit bírálta el. A verset
szavaló vagy humoros előadással készülő

Film, videó kategória
1. Csanády László
(A budavári sikló története)
2. Csidér Bálint (Falfirkák)
3. Keczely Gabriella (Dunai csodák)

versenyzők Horváth Károly és Frenkó Zsolt
színművész tanácsaira számíthattak, Béla
vári Anna Pro Cultura Újbuda-díjas balett
mester, valamint Szalay Attila táncművész
a táncosok bemutatóinak szakértője volt.
A zsűrit erősítette még Szebeni Dóra, a
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógi
ai és Média Kft. közművelődési vezetője
is. Több zenés produkcióhoz nyújtott mu
zsikakíséretével nagy segítséget Hegedűs
Valér Béres Ferenc-díjjal kitüntetett zongo
raművész.
A közel öt órán át tartó döntőben számos
különleges produkciót is láthatott a közön
ség, a szünetekben az alkotóművészeti ka
tegória legjobb filmjeit tekinthették meg.
A fellépők alapvetően műkedvelők voltak,
de olyanok is akadtak köztük, akiket már
több helyre hívnak szerepelni, noha csak
idős korukban kezdtek foglalkozni a nekik
kedves művészeti ággal.
A díjakat Hoffmann Tamás polgármester
és Molnár László alpolgármester adta át.
Hoffmann Tamás beszédében örömét fe
jezte ki, hogy az 5. Szenior „Ki Mit Tud”-ra
is ilyen sokan jelentkeztek, és külön meg
köszönte a részvételt azoknak, akik eddig
mindegyik megmérettetésre beneveztek. A
városvezető kiemelte: a rendezvény elérte
célját, hiszen nem a versengés a fontos, ha
nem az, hogy minél több, 60. életévét betöltő
embernek adjon élményt a közösség, a fel
készülés.
Különösen felemelő volt hallani olyan
szereplőkről, akik például súlyos betegség
ből felépülve léptek színpadra, vagy idős
kori fogyatékosságukat leküzdve adták elő
műsorukat. Puskás Győzőné Kovács Klára
például hallássérültként lépett fel a táncosok
között. Jeltáncával lenyűgözte a zsűrit, övé
lett a verseny különdíja.
A táncosok között ezúttal is Zentai Ferenc
és Gitta bizonyult a legjobbnak. A pár nem
csupán Újbudán népszerű, az elmúlt évti
zedben 30 országos, nemzetközi, budapesti,
szenior és nyugdíjas táncversenyről hoztak
el érmeket, okleveleket, serlegeket. A nép
táncosok közül a Vadrózsa Táncegyüttes
Cavinton csoportja végzett az első helyen.

A könnyűzenében az első helyet a saját
verseire dalokat író Molnár Zoltán szerezte
meg. A hangszeres zene kategóriában két
első díjat adott ki a zsűri: Matus Mihály (tá
rogató) és Nagy János (dallamfütty) oszto
zott a képzeletbeli dobogó legfelső fokán.
Az opera és operett műfajában viszont két
különdíjas lett, Nagy Zsuzsanna Fruzsina és
Földvári Sándor kapták meg az elismerése
ket. A népdal, műdal, kórus kategóriában
a Vocalize Kórus arathatta le a babérokat,
megelőzve a nemrég alakult, ugyancsak
színvonalas produkcióval döntőbe kerülő
Újbuda Ezüstkart.
A versmondók közül 2017-ben Rádi Gyu
láné előadását értékelte a legjobbnak a zsűri,
és a humor kategóriát is egy hölgy nyerte.
Ligetvári Ernőné saját szerzeményét, a ka
rácsonyi ünnepek előtti családi civódásokat
megörökítő monodrámát adta elő nagy áté
léssel, a közönség végignevette bemutatóját.

Hoffmann Tamás
polgármester is
köszöntötte
az 5. Szenior
„Ki Mit Tud” résztvevőit

Az előadóművészi kategória díjazottai:
Könnyűzene,
musical
1. Molnár Zoltán
2. Bogdán András
3. Lukács Katica
3. Ruzsics Jolanda
Hangszeres zene
1. Matus Mihály
1. Nagy János
Opera, operett
Különdíjak:
Nagy Zsuzsanna Fruzsina
és Földvári Sándor

Vers, próza
1. Rádi Gyuláné
2. Borsos Miklós
3. Strich Lászlóné
Humor
1. Ligetvári Ernőné
2. Légmán Jenő
3. Borsányi Veronika
3. Moharos Sándorné
Népdal, műdal,
kórus
1. Vocalize Női Kórus
2. Újbuda Ezüstkar
3. Diószegi Piroska
Különdíjak: Brindza
Erzsébet és Szabóné Nacsa
Rozália

Társastánc
1. Zentai Ferenc és Gitta
2. Akácvirág Tánccsoport
Néptánc
1. Vadrózsák
Néptáncegyüttes
Cavinton csoportja
2. Alba Regia Nyudíjas
Egyesület hagyományőrző
néptánccsoportja
A verseny
különdíja
Puskás Győzőné
Kovács Klára

kult
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Balkezében is elfér a világ
Ferenczy Béni utolsó alkotói
korszakát bemutató kiállítás nyílt
november 9-én, Balkezében is elfér
a világ címmel a Molnár-C. Pál
Múzeumban.
A kétszeres Kossuth-díjas szobrász, grafikus,
festő 1956-ban egy agyvérzés következtében
részlegesen megbénult, beszédképességét is

elvesztette. Az eredendően jobbkezes művész
hihetetlen akaraterejének bizonyítéka az utolsó
korszak minden műve, ugyanis megtanult bal
kézzel alkotni. A tragédia utáni időszakban ke
letkezett több száz festmény, rajz és kisplaszti
ka igazolja, hogy Ferenczy Béni legyőzte beteg
séget, tenni akarásával kortársait is megihlette.
A tárlatot Szücs György művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyette
se és a Ferenczy
Család
Művé
szeti Alapítvány
kuratóriumának
elnöke nyitotta
meg. Megtekint
hető 2018. június
3-áig, csütörtök
től
szombatig
10–18 óra között
a Molnár-C. Pál
Múzeumban
(XI., Ménesi út
65.)
(Újbuda)

Hangulatok és
visszaverődések

Hatvanéves a Kortárs folyóirat
Hat évtizedes fennállását ünnepelte a Hadik Kávéházban
a magyar kulturális élet egyik
legmeghatározóbb folyóirata.
A közelmúltban megújult havilap az iro
dalmi élet mellett egyre nagyobb mér
tékben foglalkozik a kortárs képzőmű
vészettel, azokkal az alkotói irányokkal,
intézményekkel, kiállítóhelyekkel, ame
lyek jelentős szerepet játszanak napja
inkban. – A változások mellett a Kortárs
továbbra is megalapozott véleményeket
hitelesen közlő orgánum maradt – emelte
ki Thimár Attila főszerkesztő.
A Kortárs brand ma már nemcsak egy új
ságot jelöl, hanem egy olyan szellemi mű
helyt, csomópontot is, amelyhez magas
szakmai minőség és szellemi nyitottság

Őry Annamária festő
Reflex című kiállítását
Schneller János
művészettörténész
nyitotta meg
november 16-án az
Újbuda Galériában.

társul. A nagy múltú név mögött a papírala
pú folyóiraton túl ott van az online maga
zin, emellett számos kulturális rendezvény,
programsorozat, pályázat is része a Kortárs
missziójának.
(D. B. S.)

A fiatal festőművész több al
kalommal töltött hosszabb időt
Vietnamban. A délkelet-ázsiai
országban megélt hangulatok,
benyomások számos képén
tükröződnek, de kedves té
mája a fény visszaverődése
is, akárcsak a fa motívuma.

Őry Annamária különlegesen
festi meg a fákat, amelyek
még egy metropoliszt ábrá
zoló alkotáson is megjelen
nek nála. Fái a valóságban is
léteznek – tudtuk meg a mű
vésztől –, a legtöbbet valósá
gos élőhelyén örökítette meg.
Szerinte a fa leképezi az em
bert: a gyökérzet a tudatalatti
rejtett világát, a törzs a tuda
tos ént, a lombkorona pedig a
spiritualitást szimbolizálja.
Schneller János művészet
történész a megnyitón kiemel
te: Őry Annamária az elmúlt
időszakban paradigmaváltáson

esett át. Más nézőpontokból
ábrázolja a teret, ecsetkezelése
megváltozott, ábrázolástechni
kája formabontó lett. Vonzódni
kezdett a mikrovilághoz, de
a tornyok, épületek tetejéről
látható hatalmas távlatok is
megjelentek témái között. Al
kotásain nagy jelentőséget kap
a horizont: vízszintes vonalak
kal határozza meg, mi kerüljön
műalkotásai középpontjába.
A városképeken a vízfelületek
fényvisszaverődései
kaptak
most erős hangsúlyt, két világ
határán egyensúlyozva.
(Újbuda)

hírkép

XII. Kelenvölgyi

Mu
´´vészeti
Napok
XII.December 8. péntek,

December 14. csütörtök

18.00-19.00

Kelenvölgyi Festo
� iskola
kiállításának megnyitója

Mesék a holdfényben –
nem csak gyerekeknek
15.00-17.00

A tárlat megtekinthető december 18-ig

December 9. szombat

17.00-18.00

A biblioterápia rejtelmei

18.00-19.15

Télapó a legnagyobb sztár
családi show musical
6 éves kortól
Előadja az
Off-Broadway Színház

10.00-11.00

A két vidám rénszarvas

A Szeleburdi Színház előadásában
Belépő: 600 Ft, családi jegy: 1.800 Ft

Irodalmi teaház –
Élő irodalom

December 15. péntek

December 9. szombat

18.00-19.00

Jazz est

Oravecz György zongoraművész
koncertje

Liszt és Kodály

18.00-20.00

Klasszikus jazz zene
a Bathó Lajos és barátai trió
közreműködésével

Belépő: 500 Ft

Belépő: 600 Ft

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, 251/A,
252-es és 258-as autóbuszokkal
GPS: N47.451457, E19.019595

November 14-én este Szókratész védőbeszédét adta elő Haumann
Péter az Albertfalvi Közösségi Házban. A Kossuth-díjas színművész 47
évvel ezelőtt mondta el először az egyórás monológot, azóta legalább
600 alkalommal adta elő Platón művét. Az ingyenes és telt házas előadás az Albertfalvi Napok része volt.

November 28-án
18 órától

MESKÓ BÁNK
előadóművész
Barangolás
a zene, irodalom
és képzőművészet
világában
címmel tart
irodalmi estet
a Budai
Klub-Galériában
(Budafoki út 9–11.).
Közreműködik:
Várallyay Kinga
zongoraművész
és Orbán Johanna
népdalénekes.

pont magazin

Megjelent a
december-januári száma,
a kerület kulturális programjainak ajánlóival!
A terjesztési pontok listáját megtalálja:

pontmagazin.hu
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Manna-produkciók és új
bábszínház a B32-ben
Idén ősztől független színházi
és bábelőadások is várnak
mindenkit az újbudai B32
Galéria és Kultúrtér színpadán,
ahová a Manna Produkció
által menedzselt műsorokat
fogadták be.
A Manna Produkció – Gáspár Anna ve
zetésével – már jó néhány éve segít fiatal
alkotóknak előadások megszervezésé
ben, lebonyolításában, és természetesen
bemutatásában is. A független produk
ciós iroda szakértői háttérrel menedzse
li a tehetséges rendezőket, színészeket,
bábosokat, akiknek számos álmát, ter
vét sikerült már a támogatásával tető alá
hozni. Ezeknek a produkcióknak immár
a B32 Galéria és Kultúrtér is teret ad,
egyfajta befogadó színházként, de nem
csak a hagyományos felnőtt színházi
előadásoknak, hanem a független báb
színházi alkotóknak is.
Ősz óta számos Manna-produkció je
lent meg a B32 repertoárjában, többek

között Telihay Péter Pincér című thril
lere, Borbáth Péter bábelőadása, a Sün
dör és Niru, valamint Gimesi Dóra fel
nőtt meséje, A Macskaherceg kilencedik
élete. A folytatás sem marad el, decem

Hoffmann Tamás polgármester nyi
totta meg november 14-én a 60+ Fo
tókör csoportos kiállítását az Újbudai
Önkéntes Koordinációs Központban.
A kör 23 tagja idén a tél szépségeiről

1111 Budapest, Zenta u. 5.

T-10S

berben Jens Raschke Alszanak a halak?
című monodrámáját mutatják be.
Gáspár Anna lapunknak elmondta,
hogy főként pályakezdő alkotókat igye
keznek támogatni, olyan fiatalokat, akik

Téli hangulat fotókon

nek nem könnyű megtenni a kezdő lépé
seket a magyar színházi életben, főleg
ha bábelőadásaiknak keresnek játszási
lehetőséget. A befogadó helyek ugyanis
nehezebben nyílnak meg a felnőtt báb
műsorok előtt.
A Manna Mati
né-sorozat, amely
a B32 és a Manna
Produkció
közös
sz e r e le mg ye r eke,
novembertől indítot
ta útjára – a felnőtt
színházi előadások
mellett – független
bábprojektjét, amely
célul tűzte ki a mű
faj népszerűsítését
Újbudán. A terv az,
hogy egyre több
gyerekeknek, illetve felnőtteknek szóló
bábelőadást láthasson a közönség az új
budai játszóhelyen, emellett összművé
szeti akciókkal és interaktív játékokkal
(K. G.)
is színesítsék a programokat.

Újbuda kulturális életében. A város
vezető gratulált a Szenior „Ki Mit
Tud” versenyen elért kiemelkedő tel
jesítményekhez is. A megnyitó han
gulatát az Újbuda Ezüstkar műsora

Megnyílt
a Nemes Színpad

Garamvölgyi Éva
kiállítása /

Kelenföldön, a Nemes Nagy Ágnes
Művészeti Szakgimnáziumban
már eddig is számos színházi
produkciót rendeztek, ám ezeket
eddig csak a diákok vagy szüleik
láthatták. Mostantól bárki megtekintheti a fiatalok előadásait.

11.22-12.20.

állított ki 33 képet a Kérő utcában.
Elsőként a fotókör vezetője, Áment
Erzsébet köszöntötte a résztvevőket,
majd Hoffmann Tamás fejezte ki örö
mét, hogy a nyolc esztendeje működő
fotókör tagjai aktívan részt vesznek

alapozta meg. Az idősekből álló ének
kar fellépését a fotókör Vermes Mária
Erdélyben készült fényképeinek vetí
tésével és a Gyimesekről szóló előa
dással köszönte meg.
(D. B. S.)

Az elmúlt években már sok helyen arattak
sikert Magyarországon és a határon túl a mű
vészeti középiskola színjátszói, több nívós
szakmai elismerést kaptak, sőt, fesztiváldíjjal
is büszkélkedhetnek. Ezért is döntöttek úgy,
hogy a Thallóczy Lajos utca 1. szám alatt ta
lálható iskola a jövőben nyilvános színpadként
működik tovább. A Nemes Színpad első évad
ában műsorára tűzi Tasnádi István Közellen
ség, Martin McDonagh A kripli, Bozsik Yvette Tavaszi áldozat, valamint Bertolt Brecht
Kaukázusi krétakör című darabját, valamint
láthatják majd a nézők a Chicago musicalt is.
A tervek szerint vendégelőadások is lesznek
majd a szakgimnázium nagytermében.
(Újbuda)

T-10S

Garamvölgyi Éva
kiállítása /
11.22-12.20.

MEGNYITÓ / 11.22. (szerda) 18.00
Ékszeraukció

MALOM Közösségi Tér és Galéria
MALOM Közösségi Tér és Galéria
Budapest
Budapest (Újbuda)
(Újbuda) Fehérvári
Fehérvári út
út 88/c.
88/c.
MEGNYITÓ / 11.22. (szerda) 18.00

2017. december 1.

Várjuk Önt is aukciónkra!
Nov. 10-től online katalógusunk
is elérhető honlapunkon:

www.ekszeraukcio.hu

Tel.: 06/1-792-1552
Cím: XIII. ker. Vígszínház u. 5.
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B32 december
– jótékonyságra
hangolva
Idén is jótékonysági esttel készül
a karácsonyra Újbuda Önkormányzata és a KözPont Kft. Az esemény
bevételét a kerületben élő Petróczki Bors és családja támogatására
fordítják.
Újbuda Önkormányzata és a KözPont Kft. két
éve hagyományteremtő szándékkal rendez
te meg első karácsonyi jótékonysági estjét,
melynek bevételét akkor egy autista kislány
speciális iskolai ellátására fordították. Ezút
tal a hétéves, Pfeiffer-szindrómás (koponya
csontosodási rendellenesség) Petróczki Bors
és családja érdekében szerveznek koncertet a
B32 Galéria és Kultúrtérben.
– Ahhoz, hogy a kisfiam állapota javulhas
son, rendszeresen Franciaországba kell utaz
nunk, ott tudják elvégezni azokat a beavatko
zásokat, amelyek nélkül Bors nem lenne képes
mindennapjait teljességben megélni – mondta
lapunknak Bors édesanyja, Petróczki Ágnes.
A rendszeres külföldi gyógykezelés nagyon
megterheli a családot, a koncert bevételéből
származó támogatás megkönnyítené az utaz
tatást, illetve a jövőben a Dévény-módszerre
alapozott, személyre szabott fejlesztést.
A december 4-i koncerten a Kaláka lép fel; az
együttes egyedi világát korábban így írta le Kányádi Sándor író: „Elegáns, más muzsikusok
kal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújta
a verset a hallgatóknak. Nem ráerőszakolják a
maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a
Gutenberg óta könyvekbe száműzött, ‘szív-né
maságra’ született s ítélt versekből a maguk ol
vasata szerinti ‘eredeti’ dallamot”.
A jótékonysági estbe a Lemezjátszó prog
ramsorozat is bekapcsolódik: a beszélgetős
műsorokban lejátszott kultikus bakelitlemeze
ket online árverésre bocsátják. A korongokat a
sorozat idei évzáró eseményén, december 12én lehet majd átvenni.
(K. G.)

Színházi túra idegenvezetéssel
Több állomást érintő
színházi séta indult a
B32 Galéria és Kultúrtérből november 11-én.
A Karinthy Színházban, a
MU Színházban, az Artus
Stúdióban és a Szkéné
Színházban művészeti
vezetők, színigazgatók
mutatták be az intézmények mindennapjait.
Éppen Dolmány Attila szí
nész-rendező próbált a B32 Ga
léria és Kultúrtér színpadán,
amikor megérkeztek az onnan
induló, többturnusos színházi ide
genvezetés résztvevői. A túrázók
négy kerületi teátrum titkaiba, az
öltözők, színészek, kellékesek,
díszletezők világába pillanthattak
be. A kalauzok közt volt Karinthy Márton, a Karinthy Színház
igazgatója, valamint Erős Balázs,
a MU Színház művészeti veze
tője; szerintük ma már nem az a
feladat, hogy megszerettessék a

színházat, hiszen fiatalok és idő
sebbek egyaránt érdeklődnek a
darabok iránt.
Az indulási helyszínként szol
gáló B32-ben Karinthy Márton
tartott előadást a szín
házi munkáról, a szín
házi
mindennapokról.
– Publikumunk szinte
állandó, évtizedes törzs
közönségünk tagjai már
messziről
köszönnek
egymásnak, de mindig
feltűnnek új arcok is a
nézők között – mondta a
teátrumigazgató. A túra
célja pedig az, hogy a
függöny mögötti világ
feltáruljon azok előtt,
akiket a színdarabokon
kívül ez is érdekel. A
Karinthy Színház első
sorban magyar klasszi
kus produkciókat mutat
be, ám nem hiányoznak reperto
árjából a külföldi kortársak sem.
A B32-ből busszal mentek el a
túrázók a színházba, ahol a XIV.

Albertfalvi Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
November 28. 18.00 Gyermekkorom tükörcserepei
Az Etele Helytörténeti Kör bemutatója. Körösfői-Kriesch György előadásának fotói visszare
pítik az érdeklődőket a Feneketlen-tó, az egy
kori Sport Szálló helyén álló körhinta, a Budai
Parkszínpad megnyitásának idejébe.
December 2. 10.00 Az igazi Mikulás
Az Ametist Bábszínház bábelőadásában az erdő
lakói várják a Mikulást. Igaz, hogy csak az em
bergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy az állat
kák is kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland

tisztelt
újbudai nyugdíjasok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Újbuda
Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. a nagy érdeklődésre való tekintettel A KÉSZLET EREJÉIG
INGYENESEN OSZT KI AJTÓÉKEKET ÉS
BELÉPÉSJELZŐ RIASZTÓKÉSZÜLÉKEKET
a lent olvasható helyszínen és időpontban.

Az eszközök kiosztásának
időpontja és helyszíne:

elektromos ajtóék
belépésjelző
riasztókészülék

2017. NOVEMBER 29.
SZERDA 16:30
Farkasréti Általános Iskola ( 1112 Budapest, Érdi út 2. )
Az eszközök átvételéhez szükséges, a helyszínen bemutatandó dokumentumok:
• Újbuda 60+ kedvezménykártya, vagy nyugdíjszelvény, és lakcímkártya
A RENDEZVÉNYEN RÉSZT VESZNEK: Dr. Hoffmann Tamás • polgármester
Csernus László, Sass Szilárd • önkormányzati képviselők

ELEKTROMOS ajtóék

sulatok, színészek közreműködé
sével. A MU Színházban számos
más kulturális programot is szer
veznek gyerekeknek, fiataloknak,
felnőtteknek és idősebbeknek.

– számolt be Erős Balázs, a MU
Színház művészeti vezetője. A
náluk bemutatott művek többsége
modern darab, főként fiatal tár

A séta következő állomása a Szt
regova utcai Artus Stúdió, végál
lomása pedig a Szkéné Színház
volt.
(T. K.)

Kulturális programajánló

LAKÁSVÉDELMI
AKCIÓTERV

BELÉPÉSJELZŐ riasztókészülék

René díszletének titkait fedte fel
előttük a direktor.
– Kortárs művekre, táncelőadá
sokra inkább a fiatalok kíváncsiak,
de sokszor térnek be idősebbek is

Az elektromos ajtóék egy ajtó alá helyezhető szerkezet, amely megakadályozza az
ajtó kinyitását. Amennyiben illetéktelenek megpróbálják kinyitni az ajtót, a szerkezet
hangjelzést ad a lakásban tartózkodó(k)nak. A biztonsági elektromos ajtóék használata egyszerű, segítségével megelőzhető a lakásokat érő támadás.

A belépésjelző riasztókészülék egy olyan, ajtóra vagy ablakra néhány másodperc
alatt felhelyezhető biztonsági berendezés, amely az ajtó/ablak kinyitásakor erős
hangjelzést ad, elriasztva a behatolót, és figyelmeztetve az ingatlanban tartózkodókat
vagy a szomszédokat. A riasztóberendezés 3 db gombelemmel működik, egyszerűen
felragasztható az ablak- vagy ajtókeretre.

után Albertfalvára is megérkezik a Mikulás.
Belépő: 800 Ft/fő
December 2. 17.00 Reformáció 500
Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör Szent
Mihály Akadémiájának rendezvénye a Magyar
Bibliatársulat vándorkiállításának anyagát mu
tatja be. Az akadémia munkáját Újbuda Önkor
mányzata támogatja.
December 9. 15.00 Zsolti bácsi konyhája
Konyhatörténeti kiállításmegnyitó: a tárlaton
régi konyhai eszközök idézik meg a múlt század
első felének hangulatát. A „Zsolti bácsi konyhá
ja” albertfalvai gasztropályázat eredményhir
detése és egy szép kiadvány bemutatása kíséri
a megnyitót.

Gazdagréti Közösségi Ház

1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
November 27. 17.00 Maják, aztékok vagy idegen civilizáció?
Dr. Kovács Zoltán tart úti beszámolót Mexikó
ról. A több esztendeje nagy sikerrel működő
Világjárók Klubja minden hónap utolsó hétfőjén
várja az utazás és a kultúra szerelmeseit.
December 10. 10.00 Holle anyó
A Batyu Színház az év utolsó bábszínházi elő
adására várja a kicsiket és nagyokat. Holle anyó
félig tündér, félig boszorkány, aki az idők kezde
te óta őrködik a természet fölött. A Grimm test
vérek meséjében először egy szorgalmas árva
lány, később pedig annak lusta mostohatestvére
szegődik el hozzá. A darabra jegyek elővételben
a közösségi házban kaphatók.

Őrmezei Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
December 2. 18.00 Mellettem az utódom
Két nő találkozása a színpadon: Hűvösvölgyi
Ildikó, a Turay Ida Színház Kossuth-díjas szín
művésze és Kisfaludy Zsófia, a Budapesti Ope
rettszínház társulatának tagja alkot páratlan
duettet. Az előadásban elhangzanak híres musi
cal-, operett- és nosztalgiaslágerek, közben anya
és lánya beszélgetnek dalokról, színházról, csa
ládról és egy különleges kapcsolatról. Jegyár:
1200/1500 Ft
December 8. 19.00 Fényváró Flamenco Est
Az Aldebaran Kompánia tagjai meghívott ven
dégükkel közösen szeretnének hozzájárulni a
készülődés örömteli időszakához. A műsor a
haladó csoportnak koreografált táncokból áll,
ezeket egészítik majd ki az alkalomhoz kapcso
lódó versek és idézetek a vendégművész Vadász
Gábor tolmácsolásában. Belépő: 1200/1500 Ft

Kelenvölgyi Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
December 8. 18.00 Kelenvölgyi Festőiskola
Az intézmény kiállításának megnyitójával kez
dődik el idén is a Kelenvölgyi Művészeti Napok.
December 9. 10.00 A két vidám rénszarvas
A Szeleburdi Meseszínház előadásával vár
ják a gyerekeket (belépő 600 Ft, családi jegy
1800 Ft)
December 9. 18.00
Bathó Lajos és barátai trió
Dzsesszkoncert a klasszikus dzsessz kedvelői
nek. Belépő 600 Ft

hónap babája
Mogyorósi Dániel 2017.
május 30-án látta meg
a napvilágot 3200 grammal
és 56 centivel. Egyelőre albérletben lakik szüleivel,
de nagyon szeretik a XI. kerületet, mert közel a piac,
az Allee, a bölcsőde és az
ovi. A szüleivel együtt várják, hogy kipróbálhassák a
közelben lévő szép játszótereket, és részt vehessenek a változatos családi
programokon, amelyeket
a kerületben rendeznek.
A Kopaszi-gát közelsége
tökéletes úti célt biztosít a
mindennapi sétáik számára. Nagyon hálásak az önkormányzatnak azért, hogy
igyekeznek megkönnyíteni
családjuk mindennapjait.

sport
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Tömegek indultak
a Városrészek
Közötti Futáson
A Kerület Napján, november
11-én rendezte meg a Városrészek
Közötti Futást az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Ezúttal is sokan
megtették a korosztályuknak kijelölt távot a Bikás parki futókörön.

A program közös zenés bemelegítéssel kez
dődött, majd a hagyományoknak megfelelően
11 óra 11 perckor dördült el a startpisztoly.

tölt el bennünket, hogy ilyen sokan jelent
keztek. Ez is azt bizonyítja, hogy jó úton jár
az önkormányzat, és jó helyre került az a sok
száz millió forint, amit Újbuda vezetői a sport
támogatására fordítottak – hangsúlyozta.
A futás a legkönnyebben elérhető mozgási
lehetőség, különösen Újbudán, mivel itt van a
legtöbb futókör a fővárosban. Kocsis Sándor,
az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyveze
tőjének elmondása szerint folytatódik az épít

Százhúsz éves a MAFC
A Műegyetemi Atlétikai és Football Club
(MAFC) a BME főépületének dísztermében
emlékezett meg alapításának 120. évfordulójáról.
1897-ben Hajós Alfréd és
Gillemot Ferenc azzal a cél
lal hozta létre a MAFC-ot,
hogy sportolási lehetőséget
nyújtson a műegyetemi hall
gatóknak. Az azóta eltelt 120
esztendő bővelkedik a sike
rekben. A MAFC-ból har
mincnál is több olimpikon
került ki, köztük két arany
érmes: Pósta Sándor kardví
vó és Nagy Imre öttusázó. A
klubnak minden csapatsport
ágban van szakosztálya, a
legnagyobb dicsőségeket röp
labdában érték el. Az 50 éve
alakult gárda 1992 óta a hazai
élvonalban szerepel, három
bajnoki és egy Magyar Kupa

bronzérmet szereztek. Az
évfordulós megemlékezésen
kiváló edzők, olimpikonok, a
hazai sportélet meghatározó
szereplői vettek részt. Sárfalvi Péter utánpótlás-nevelésért
és sportkapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár az egyik
alapítóról, Hajós Alfrédról
beszélt, aki amellett, hogy
bajnok lett az első újkori
olimpián, megszervezte a
legelső magyarországi labda
rúgó-mérkőzést is, amelyet a
MAFC nyert meg.
Józsa János, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem rektora el
mondta: annak idején azért
tanult tovább a Műszaki
Egyetemen, mert a MAFC
sportolója szeretett volna len
ni. A rektor megjegyezte: ez
olyan esemény, ahol még az
ajtóban is olimpiai bajnokok
állnak. Bretz Gyula, a MAFC
elnöke megköszönte a BME

és Újbuda Önkormányzata
által nyújtott támogatást, hoz
zátéve, céljuk, hogy a jövőben
is az egyetemi sportélet zász
lóshajója legyenek.
Újbuda
polgármestere,
Hoffmann Tamás korábban
MAFC-színekben vízilabdá
zott. Beszédében Szentgyör
gyi Albertet idézte: „A sport
nem a szellem útján nyomja
el a testet, hanem a test út
ján nyitja meg a lelket”. Ki
emelten fontosnak nevezte
az ifjúság egészségre, spor
tos életmódra nevelését, és
megerősítette, hogy Újbuda
a jövőben is szeretné támo
gatni a sporttal foglalkozó
helyi egyesületeket, köztük
a MAFC-ot. A polgármester
azt is megemlítette, hogy Új
buda „futókör-nagyhatalom
má” vált, a kerületek közül
ugyanis itt található a legtöbb
és legkorszerűbb futópálya.
(D. B. S.)

Válassz Sportot Újbudán 60 felett
A Kerület Hetén zajlott le a Válassz
Sportot Újbudán 60 felett! rendezvénysorozat. Öt számban, öt
helyszínen közel százan szálltak
versenybe az „Újbuda legfittebb
60 feletti bajnoka” címért.
Hoffmann Tamás polgármester indította az
első futamot. – Öröm látni, hogy magas minő
ségű, sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas
közösségi tér lett a Bikás park, amely amellett,
hogy egyre messzebbről vonzza a látogatókat,
ilyen nagyszabású rendezvénynek is otthont
tud adni. Nemcsak ennek a városrésznek vált
a szimbólumává, hanem egyben a szabadidős
sport dél-budai központja is lett – mondta a vá
rosvezető.
Az óvodások örömfutását öt korcsoport
versenye követte, a végén pedig azok indul
tak, akik a Válassz Sportot Újbudán 60 felett!
programsorozat részeként neveztek be. A pá
lya széléről sokan szurkoltak szeretteiknek,
voltak, akik egész családjukkal, komplett
baráti társasággal érkeztek. Az óriási tömeg
ellenére mindenki vigyázott a másikra, a ver
senyzők hangos biztatás közepette érkeztek be
a célba, több nagyszülőt unokái futva kísértek
az utolsó métereken.
Évről évre egyre több szülő ad példát azzal,
hogy maga is benevez a sporteseményre. Így
tett Király Nóra alpolgármester is, akit elkísért
férje
és öt gyermeke. – Óriási 1büszkeséggel
TANCDAL_ujBUDA280x138:Layout
22/11/17 10:26

kezés. A cél az, hogy minden városrészben
legyen lehetőség szép, kulturált környezet
ben kocogni, lehetőleg az iskolák környékén.
Legközelebb 2018 első felében adnak át egy
futókört, a Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnázium közelében. 		
(Újbuda)

Újbuda Önkormányzata idén
az ERASMUS+ Program által
támogatott Sport4Citizens
(„Sport Mindenkinek”) projekten
keresztül is támogatta a rendezvényt, amelynek feladata többek
között a sportolás népszerűsítése, motiválás a mindennapos
edzésre, valamint a sport és
a mozgás közösségteremtő
erejének demonstrálása.

Co-funded by Erasmus+ Programme
of the European Union
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Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
egész évben igyekszik minden kor
osztályt megszólítani, hogy a sportos
kerület cím mindazokat felölelje, akik
mozogni akarnak. A Válassz Sportot
Újbudán 60 felett! sorozat nyitánya
ként november 7-én, kedden a Nyéki
Imre Uszodában gyülekeztek az úszó
számok indulói, barátaik, családtagja
ik pedig a lelátóról buzdították őket.
A következő helyszín az Érem ut
cai sportcsarnok volt, amely szerdán
az asztalitenisznek adott otthont. Hat
asztal körül versengtek a párok. Az
amatőrök a barátokkal együtt szerzett
élményeknek örültek, azok között vi
szont, akik egykor egyesületben ját
szottak és ma is rendszeresen pingpongoznak,
komoly vetélkedés alakult ki.
Másnap a sakkórák kattogása töltötte meg
a csarnokot. Olyan szenvedélyesen vetették
bele magukat a játékba a résztvevők, hogy a
hangulat a vízilabdaedzésről érkező kisfiúkat
is magával ragadta. Csendben figyelték, ahogy
hol hamarabb, hol hosszas töprengés után áll
tak fel az asztaltól a versenyzők.

Pénteken a teniszt kedvelők mérték össze tu
dásukat az Újbudai Sportcentrumban, és mivel
sok volt a jelentkező, a párost kivéve másnap
zajlottak le a helyosztók és a döntők. Szom
baton a Bikás parkban rendezett Városrészek
Közötti Futásba bekapcsolódva a futás volt a

zárószám. A családi programon gyermekek,
unokák szurkoltak, végül büszkén fényképez
kedtek a sportos nagyszülőkkel.
A jelentkezők a helyszínen regisztrációs cso
magot vettek át, az első három helyezettek aján
dékot is kapott. Lapzártánk után derül ki, kik
nyerik el az Újbuda legfittebb 60 feletti bajno
ka címet, valamint a kétfős wellnesscsomagot.
A fődíjakat külön eseményen adják át. (H. L.)

hirdetés
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jótékonysági koncert
2017. december 4. 19.00

Jegyárak: teljes ár: 2500 Ft
diák és nyugdíjas kedvezményes ár: 1750 Ft

Támogatói jegy: 10 000 Ft
A teljes bevétellel Petróczki Bors, ritka szindrómával
született kisfiú külföldi kezelését támogatjuk.
B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39 | E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu | www.facebook.com/B32kulturter

mozaik
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Sláger lesz
A Porsche Cayenne használtan sem
olcsó, mégis népszerű. A harmadik
generáció bizonyára továbbviszi
ezt, hiszen mindent megtartott
az elődök értékeiből, de ahol
kellett, óriásit javult.

A Porschéről kevesen tudják, hogy Újbudán, a
Szerémi úton van a magyarországi bázisa. Az
importőr ugyanis nem azonos a Volkswagen
Csoport többi márkáját forgalmazó Porsche
Hungáriával. A Porsche Inter Auto csak az
anyacégen keresztül kapcsolódik a konszern
társakhoz, bár a Bentley nemsokára szintén
odaköltözik. Ez azonban aligha fog változtatni
azon, hogy a legnépszerűbb modellek továbbra
is a Macan és Cayenne SUV-ok. A kisebbik,
„családi” Porsche, a Macan már két éve gyűjti
a híveket, ennek futóműve ugyanis nemcsak a
sajtóanyagban, de egy kanyargós országúton is
úgy teljesít, ahogy azt egy sportkocsitól vár
juk. A Cayenne pedig úgy indult 2003-ban,
mint a legsportosabb SUV, ám országúti visel
kedése mai szemmel már inkább illik a kétton
nás terepjáróhoz, mint a Porsche-jelvényhez.
Ezért a most bemutatott harmadik generáció

éppen dinamikus tulajdonságok terén
lép előre legnagyobbat.
Az alakjáért egy magyar dizáj
ner, Varga Péter felel, de ha ezt nem
tudnám, akkor is azt mondanám: ez
az eddigi legszebb, legarányosabb
Cayenne. Óriási méretét jól rejtik
vonalai, pedig a nagy motorok mögé
hatalmas utastér és 770 literes cso
magtér is befért, tehát van négyzet
méter bőven. Minden változat össz
kerék-meghajtású, szériakellék a 8
fokozatú automataváltó is, motorból
viszont egyelőre csak háromféle tur
bós benzines van, 340 (Cayenne),
440 (Cayenne S), illetve 550 (Cayen
ne Turbo) lóerővel. Dízel valószínűleg
nem lesz, hibrid azonban mindenképp
– ezt bizonyára sokan fogják választa
ni, hiszen rövid próbánk alapján igen
könnyen 20 liter fölé lendülhet a fogyasztás.
Az igazi újdonság azonban a könnyebb,
nagyrészt alumínium karosszéria, valamint az
akár minden elemében elektronikusan vezérelt
hajtás- és futómű. Ezeknek köszönhetően a Tur
bo úgy mozog a bemutató helyszínére jellem

ző kanyargós, hepehupás szerpentineken, mint
egy valódi GT kupé: felfoghatatlanul gyorsan,
magabiztosan, ám mindig komfortosan. Miköz
ben a SUV továbbra is kényelmesen magas, és
terepjárásra is csupán a sportgumik miatt nem
jó. A mérnökök gyakorlatilag átírták a fizika
törvényeit, de ennek ára van, hiszen egy ilyen,

mindennel felszerelt csodajárgány ára 50 millió
fölé is felkúszhat. Nemcsak megvenni drága a
Cayenne-t, de fenntartani is, ezért cserébe vi
szont olyan kiszolgálást nyújt, amilyet kevés
másik autó, így biztosak lehetünk benne, hogy
a 2018-as modell is népszerű lesz.
(B. Gy.)

Új autószalon nyílt Dél-Budán
Közel száz munkahely jött
létre abban a hatalmas
autószalonban, amely a
napokban nyílt meg Budafokon. Az Ivanics Csoport
létesítménye mellett
szerviz is működik a Hajó
utcában.
Az ünnepélyes átadáson az Iva
nics Csoport vendégül látta a
Ford és Volvo márkák magyaror

szági vezetőit, Németh Zsoltot, az
Országgyűlés külügyi bizottsá
gának elnökét, Hoffmann Tamást,
Újbuda polgármesterét, valamint
Karsay Ferencet, a XXII. kerület
polgármesterét.
Az Ivanics Csoport üzletpoliti
kájának fontos része a cégnél dol
gozók folyamatos továbbképzése,
fejlesztése a kor elvárásainak, az
adott szakma legújabb vívmá
nyainak megfelelően, biztosítva
ezzel a korszerű tudást és eszkö

zöket a munkához. Az új autósza
lon átadása alkalmából rendezett
fogadáson ezekből is láthattak a
résztvevők több kiváló, ötletes
megoldást.
Az újbudai központú cégcsoport
a társadalmi felelősségvállalás je
gyében már korábban bebizonyí
totta, hogy saját eszközeivel vagy
pénzügyileg is több szervezetet,
kezdeményezést, egyesületet tud
támogatni.
(Újbuda)

segÍtünK nYUgODtAn ünnePeLnI!
‣ Rongálják otthonát
és autóját?
‣ Zavarják háziállatait?
‣ Unja a nyesteket, de nem
tud tőlük megszabadulni?

Keresse cégünKet

biztos megoldás érdekében!
• Élve befogó ketrec
• Stop+ nyestriasztó spray
• Superexpel nyest távoltartó por

Szüntesse meg velünk a problémát!
Munkatársaink segítenek a szakszerű
kihelyezésben. Elérhetőségeink:
+36 1 315 0420, +36 30 537 8924
ertekesites@irtotrio.hu, irtoszer@irtotrio.hu

NyestRiasztas.hu

‣ Otthonában ágyi poloska
fertőzöttséget észlelt?
‣ Elege van a csípésekből ?
‣ Nincs ötlete hogyan
vessen véget a kellemetlenségeknek?

HAtéKOnY és
gYOrs megOLDást
KÍnáLUnK!
+36 1 315 0420,
+36 30 641 0590
ertekesites@irtotrio.hu

www.irtotrio.hu

60+
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60+ Idősek Karácsonya
Újbuda Önkormányzata idén is megszervezi a hagyományos
Idősek Karácsonyát a kerületben élő szépkorúak részére de
cember 18-án, az alábbi helyszíneken és időpontokban:
• 10.00 Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.)
• 11.00 Őrmezei Közösségi Ház (XI., Cirmos u. 8.)
• 12.00 Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola (XI., Baranyai u. 16–18.)
• 13.00 Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI., Kardhegy u. 2.)
• 14.00 Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47.)
• 14.30 Kelen Civil Közösségek Háza (XI., Petzvál József u. 42.)
A rendezvényeken Simicskó István honvédelmi minisz
ter, országgyűlési képviselő, Hoffmann Tamás polgármes
ter és Molnár László alpolgármester köszönti a résztvevőket.
A tradíciók szerint ajándékkal és egy kis étellel-itallal kedves
kedünk vendégeinknek.

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
November 28. 18.00–19.30 Etele Helytörténeti Kör
Lágymányos a ’60-as években, Körösfői-Kriesch György
személyes hangvételű előadása Helyszín: Albertfalvi Közösségi
Ház, XI., Gyékényes u. 45–47.; ingyenes; információ: minden
hétköznap 10.00–18.00 óráig a 204-6788-as telefonszámon.
November 29. 60+ természetjárás – Budai-hegység
Gyalogtúra az időjárásnak megfelelően, a helyszínen megbeszél
ve. Találkozó: 9.20, Széll Kálmán tér, óra; ingyenes; jelentkezés:
Somóczi Szilvia (CAOLA), 06/30/340-3490 (16–19 óráig).
November 29. 16.00–17.30 60+ Ezüstkar kórus próbája
Helyszín: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, XI., Baranyai u. 16–18.; ingyenes; kórushoz
jelentkezés: Békés Gyöngyi, e-mail: gyongy.bekes@gmail.
com, telefon: 06/30/408-0614 vagy 204-8379 (esti órákban).
Folyamatosan lehet csatlakozni.

Készülődés az ünnepekre
az Újbuda 60+ Program
szervezésében
Az ünnepek közeledtével a 60+ program
érdekes és hasznos rendezvénnyel segíti
a kerületi 60 év felettieket. A Készülő
dés az ünnepekre című rendezvényen
szó lesz többek között a karácsony ün
nepi menüiről és egészséges variációi
ról, az ünnepekre jellemző túlevésről, az
újévkor megfogadott fogyókúráról. Szót
ejtünk olyan egészségügyi gondokról,
betegségekről, amelyek télen jellem
zőbbek, mint például a D-vitaminhiány
– ez az idősebbek többségénél fennáll –,
a székrekedés, az ízületi gyulladások, a
köszvény stb.
Pszichológus szakember beszél az
ünnepre történő lelki felkészülésről, il
letve az ezzel kapcsolatos problémákról
– ilyen például az egyedüllét –, valamint
az utóbbiak megoldásáról. Előadásában
tanácsot és segítséget nyújt, hogy az
ünnep lelkileg felemelő és örömteli le
gyen. Zárásként pedig a XI. kerületi ren
dőrkapitányság munkatársa ad hasznos
tanácsokat arra nézve, hogyan lehetünk
figyelmesebbek a karácsonykor jellemző
bűnesetek, például a lopások megelőzése
érdekében.

Kedves
Színházbarát
Ügyfeleink!

November 30. 15.00–17.00 Számítástechnika
a mindennapokban – tablet kezelése
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek
Klubja, XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; információ és
jelentkezés: minden hétköznap 8.00–16.00 óráig a 786-6084-es
telefonszámon. Előzetes telefonos regisztráció szükséges.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új évad bérle
teit változatlanul kedvezményes áron (5000
Ft/bérlet) tudják megvásárolni a keret erejéig
2017. december 11–15. között 9.00–13.00 órá
ig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Mód
szertani Központban (XI., Kérő u. 3.).

December 6. 15.00 60+ Egészségklub a SOTE táplálkozási
tanácsadó hallgatóival. Téma: a székrekedés étrendje. Helyszín:
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ, XI.,
Kérő u. 3.; ingyenes; információ: minden hétköznap 9.00–14.00
óráig a 372-4636-os számon.

December 14. 15.00–19.15 Mesék a holdfényben – nem
csak gyerekeknek Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI.,
Kardhegy u. 2.; információ: 424-5364.
15.00–17.00 Irodalmi teaház
17.00–18.00 A biblioterápia rejtelmei
18.00–19.00 Télapó a legnagyobb sztár – családi show-musical.
Előadja az Off-Broadway Színház
Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ

Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont
Nyitvatartási idő:
minden hétköznap 8.00–12.00 óra között
Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

További elérhetőségeink

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
facebook-oldalunk neve: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

09.00–10.00 Tanácsok téli
betegségeink gyógyításához
és megelőzéséhez – a Szent
Kristóf Szakrendelő képvi
selőjének nyitó előadása
10.00–11.00 Hangoló
dás és lelki felkészülés
az ünnepekre
11.00–11.15 szünet
11.15–11.40 Különleges re
ceptek az ünnepekre – legyen
egészséges, ami finom!
11.40–12.30 Táplálkozás és betegség
megelőzés télen, valamint az ünnepek
idején
12.30–13.00 szünet
13.00–14.00 Bűnmegelőzési tanácsok a
karácsonyi bevásárlás időszakára

A következő bérleteket lehet
beszerezni:
Déry Tibor-bérlet
Budapesti Operettszínház:
Kékszakáll
Karinthy Színház:
A mi kis városunk
Pesti Színház: Lóvá tett lovagok
Vígszínház: Szentivánéji álom

Krúdy Gyula-bérlet
Budapesti Operettszínház:
A sevillai borbély
Karinthy Színház: Az ördög
Pesti Színház:
Szentivánéji szexkomédia
Vígszínház: Egy éj a paradicsomban

Kosztolányi Dezső-bérlet
Budapesti Operettszínház:
Luxemburg grófja
Karinthy Színház: Nercbanda
Pesti Színház: Audiencia
Vígszínház: Játék a kastélyban

Ottlik Géza-bérlet
Budapesti Operettszínház:
A chicagói hercegnő
Karinthy Színház: Klotild néni
Pesti Színház: Mikve
Vígszínház: Háború és béke
A vásárlás feltételeiről és részlete
iről az idosbarat.ujbuda.hu oldalon
lehet tájékozódni, vagy érdeklődjön
a programközpontban személyesen,
illetve telefonon minden hétköznap
9.00–14.00 óráig a 372-4636-os
számon.

Móricz Zsigmond-bérlet
Budapesti Operettszínház:
A Csárdáskirálynő
Karinthy Színház: XIV. René
Pesti Színház: A félkegyelmű
Vígszínház: Hamlet

MIKULÁS PARTY
Meglepetés ajándékokkal!

Minden kedves ügyfelünk vendégünk egy pezsgo”re.
Minden kedves ügyfelünket megajándékozzuk! Mi önökért vagyunk!
Herendi felvásárlás!

December 13. 16.00–17.00 Jogi tanácsadás
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.;
ingyenes; csak előzetes jelentkezés alapján: 06/70/525-8748.

Program:

Hamarosan megvásárolhatók
a 60+ Színházjáró Program
2017/18-as évad bérletei

November 30. 8.00–12.00 Őstermelői piac
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház kertje, XI., Kardhegy utca
2.; információ: 424-5363.

December 1. 12.15 Mentálhigiénés foglalkozások
Nyugdíjazással járó életmódváltás
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; információ: minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig a 372-4636-os számon.

színén személyesen
vagy a 372-4636os telefonszámon.

Tegyen önma
gáért, egészsé
géért többet az
ünnepek alatt
is – mi segítünk
Önnek!
Időpont: 2017. de
cember 7., csütörtök
9.00 óra
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszerta
ni Központ, XI., Kérő utca 3.
(Megközelíthetőség: a köz
pont a Őrmezei Közösségi
Ház mögött található, a Ke
lenföldi metró megállótól öt
perc, de a 8E, 103-as, 139-es,
150-es, 153-as, 154-es autó
buszoktól is csupán pár
perc gyalog.)
A részvétel ingye
nes, azonban előzetes
regisztrációhoz kö
tött: 2017. december
1–6. között minden
hétköznap 9.00–14.00
óráig az esemény hely

Briliáns ékszerek
aukciós áron!

Borostyán
100 000–300 000 forintig

CSAK SÁRGA SZÍN ér ennyit

FELVÁSÁRLÁS!
Arany, ezüst felvásárlás!

Órák 100 000
–1 000000 forintig

DECEMBER 4-5-6!

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz. PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virágsoron)

Nyitvatartás: H–P: 1000–1700 • 06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com
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keresztrejtvény
Simon István: Nedves az ág
c. költeményéből idézünk
két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első
sora (T, Ő, É, É, T, É). 12.
Távirati hő! 13. Az Ung ukrán
neve. 14. Európai vulkán. 15.
Algyő határai! 16. Lerakat.
18. Lábízület. 19. Némán ci
báló! 20. Léha egynemű betűi.
22. Amerikai képzőművész,
a pop-art irányzat közpon
ti figurája (Andy). 24. Tavi
üledék. 26. Lot-et-Garonne
megyei francia település (NÉ
RAC). 28. Előkelő. 30. Szláv
eredetű ritka férfinév. 31.
Haszon páros betűi. 32. Sze
mestermény-tároló. 34. Min
den izomszövetben jelentős
mennyiségben megtalálható
aminosav. 36. Idegen Pál. 38.
Kiejtett betű. 39. A Bosz
nia-hercegovina-i nagyváros,
Travnik egyik falva (TUR
BE). 40. Higany vegyjele. 41.
A Paradicsommal kapcsola
tos. 43. Szintén. 44. Erkölcs.
45. Lutécium vegyjele. 46. Zörej. 48. Női becenév. 50. Korpusz. 52.
Részben elzeng! 53. Agg. 54. A londoni Royal Academy of Music pro
fesszora, hegedűművész (György). 56. Pihenés. 58. Gondoz. 60. Kor
só. 62. A kiütés jele. 64. Heg betűi keverve. 65. Japán híradástechnikai
márka. 67. Csökken. 69. Azonosak. 70. Győri vértanú püspök (Vilmos).
71. … et labora! (bencés jelmondat) 72. Szópótló szócska.
Függőleges: 2. … ipso, természetesen. 3. Rövid angol férfinév. 4.
A makkterméseket kehelyszerűen körülvevő kemény, elfásodott kép

let. 5. Vet. 6. Kettős betű. 7.
Életét eltölti. 8. Metrumban
van! 9. Becézett női név. 10.
Orosz helyeslés. 11. Marok
kó egyik nagyvárosának la
kója. 12. Az idézet második
sora (O, Ó, L, A, N, L). 17.
Lengyel Éva. 18. Taszító. 19.
Olimpiai bajnok úszó, politi
kus (Attila). 21. Rés. 23. Gö
rög eredetű női név. 25. Ókori
itáliai nép tagja. 27. Radon és
urán vegyjele. 29. Csillagjegy
latin neve. 33. Hirtelen felém
nyúl. 35. Learat egynemű be
tűi. 37. Nyelvtani fogalom. 39.
Geográfus, tanár, miniszter
elnök, tiszteletbeli főcserkész
(Pál). 42. Sorszámnévképző.
43. Átalvető. 44. A kezde
tektől. 47. Princípium. 49.
USA-tagállam. 50. Olasz köz
ség Bari megyében (TURI).
51. Gyalogol. 55. Szándékozá.
57. Több női név becézése.
59. Nagy levelű gyomnövény.
61. Baranya megyei falu. 63.
Repülőjegyet igazoltat. 66.
Tyúkbeszéd. 68. Német névelő. 70. USA-beli hírügynökség rövidítése.
71. Oda-vissza: motorfajta. 73. Az ábécé utolsó betűje.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 12. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 21. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Megjött a fagy, sikolt a ház falán, a holtak
foga koccan. Hallani. • NYERTESE: Győri Jenő 1117 Bp., Budafoki
út. Nyeremény: 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, e-mail: ujbuda@
fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanács
adással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingat
laneladási ár és vételhez kapcsolódó tanács
adással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163)
várják az érdeklődőket, dr. Oláh András Sán
dor ügyvéd legközelebbi fogadóórája pedig de
cember 12-én 16 órakor lesz a Fidesz-irodában.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 10–13; kedd,
szerda, péntek: 15–17 óráig, e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, www.
facebook.com/mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szer
dáján 15.30–17.30 óra között. Pszichológiai ta
nácsadás: minden hónap első keddjén 14–17 óra
között (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnesnél
06/20/979-3369). December 16-án (szombaton)

9.00 és 13.00 óra között kerül megrendezésre a
hagyományos MINDENKI KARÁCSONYA
karitatív esemény (MSZP-iroda, Mérnök u. 40.).
A rászorulók ruhát, cipőt, gyermekjátékot vá
laszthatnak maguknak, szerény megvendégelés
mellett. A szervezők várnak minden további fel
ajánlást (jó állapotú, de már nem használt ruhát,
cipőt, játékot), hogy segíthessenek vele másokon.
»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között.
November 29-én 18 órától A bor és a kenyér
kultúrtörténete címmel Sümegh László nyu
galmazott gimnáziumi igazgató tart előadást
a KDNP-irodában.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első
péntekén 18–21 óra között az F2 Klubban
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöj
jön el, és beszélgessünk helyi vagy országos
ügyekről, problémákról, és ismerje meg a ja

vaslatainkat! Tel.: 06/30/571-1922. Web: fa
cebook.com/lmpdelbuda, E-mail: bp1122@
lehetmas.hu, Blog: delbudamaskepp.blog.hu
»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint.
Minden hónap első szerdáján taggyűlés 18
órától a Bartók Béla út 96. szám alatt. Minden
hónap utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás
18 órától a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke
sörözőnél.
»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Újbudai Alapszervezet elérhetőségei: 1506
Budapest 116, Pf.: 147., e-mail: budapest2@
dkp.hu, Facebook: Demokratikus Koalíció
Újbuda. Telefonos elérhetőség: Rádi Károly
ügyvezető alelnök: 06/30/547-7468.

apróhirdetés
»»Lakás, ingatlan

»»Lakásszerviz

»»Régiség

ELADÓ a kerületben Gellért-hegyre néző, azonnal
beköltözhető, 2 szobás+étkezős, 70 nm-es, II. em.-i, erkélyes,
teljesen felújított, tehermentes lakás – Bauhaus. Ir. ár: 37 M Ft,
06/70/4-192-705. luxus@upcmail.hu
KOSZTOLÁNYI térnél, liftes házban, 2. emeleti, erkélyes,
világos, 100 nm-es, 2+2 szobás hallos lakás 49,9 M forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 06/20/974-0571.
SZÉLL KÁLMÁN tér közelében, gyönyörűen felújított, déli
fekvésű, 85 nm-es lakás eladó. Tel.: +36/20/931-3122.
ALBERTFALVÁN, kiváló közlekedéssel, gyönyörűen
felújított, 65 nm-es lakás eladó. Tel.: +36/70/942-0402.
KÉTGENERÁCIÓS, 310 nm-es, gyönyörű családi ház
Hidegkúton eladó. Tel.: +36/20/370-6070.
50 nm feletti lakást, családi házat keresek készpénzes
megvételre. Felújítandó is érdekel, kizárólag tulajdonostól! Tel.:
+36/20/931-3122.
MEGVÉTELRE kínálok Kelenföldön egy nagyon jó adottságú,
lehetőségekben gazdag, 88 nm-es, 2 szobás, panorámás, tágas,
napfényes, csendes lakást! Tel.: +36/70/774-0716.

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/202-2505, 06/30/2513800. Halász Tibor

VIRÁG ERIKA! Készpénzfizetéssel vásárol mindennemű
régiséget: 06/30/324-4986.
PAPÍRRÉGISÉG, képeslap, fotó, jelvény, kitüntetés
készpénzes helyszíni felvásárlása. 06/70/609-9985.
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.
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok, festményeket, antik
órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb.,
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com
AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL vásárolunk festményt,
bútort, szőnyeget, porcelánt és ezüsttárgyakat. Boda Gallery of
Art, Boda Péter becsüs. Üzlet: XI., Bartók Béla út 34. 06/1/7845852, 06/20/519-0891, www.bodaofart.com
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk festményt, bútort, ékszert
és mindennemű régiséget. Arany, ezüst felvásárlása a napi
legmagasabb áron. 06/70/611-0596. 1113 Bp., Karolina u. 33.

»»Bérlemény
KIADÓ BUDAFOK belvárosában, családi házas környezetben
egy székes rendelő, szerda-péntek (szombat), szülési szabadság
miatt hosszú távra jól képzett asszisztenssel és megbízható
fogtechnikai háttérrel. (Általános fogorvos, endodontus,
fogszabályzó- és gyermekfogorvos.) Érd.: +36/30/964-6436,
+36/30/992-1125.

»»Oktatás
SÍOKTATÁS műanyag pályán, kezdő-haladó szinten. www.
nanooksiiskola.hu
ALLEE-NÁL angol-német! 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.
AMERIKAITÓL angolul telefonon: 06/70/242-2611.

»»Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ által minősített és
ajánlott vállalkozó! 246-9021, 06/20/934-4664.

»»TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállással. 06/30/8572-653.

»»Szolgáltatás
LAKÁSKIÜRÍTÉS akár INGYEN, hagyatékfelvásárlás,
költöztetés, lakáskiürítés egyben. Értékeit beszámolom vagy
megveszem. 06/30/742-4558.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben: 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, üvegezése garanciával,
felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
KONTÉNERES sitt, sóder, termőföld, zöldhulladék szállítása.
06/20/944-4759.
LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása,
ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere. 06/20/321-0601.
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények belső marását, bélelését
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, kisebb
javításokat is vállalok. 06/30/975-0053 vagy 226-2527.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233. BEJÁRÓNŐ 800 Ft/óra. 06/30/8959377.

»»Állás
IGAZSÁGÜGYI szakvélemény készítéséhez keresünk
ingatlan, illetve építési kérdésekben jártas kollégát/kolléganőt.
Számítógépes szerkesztői ismeretek szükségesek. XI. kerületi
Sas-hegy környékén. Info: vargalaszlodr@t-online.hu

»»Könyvek

GYÓGYPEDIKŰR-kozmetika otthonában. 06/30/206-4801.

ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket, CD-ket 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.
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvű könyveket
vesznek. 06/20/4774-118.

»»Gondozás

»»Vegyes

IDŐS SZEMÉLY ápolását 24 órás együttlakással vállalom. T.:
06/20/224-9590.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.

»»Gyógyászat

impresszum
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fogadóórák
BARABÁS RICHÁRD (PM) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv. Minden
hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda
(Bikszádi út 57–59.) Egyeztetés: 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.
Fogadóóra nincs. Kéresre házhoz megyek!
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. kép.
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu
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) önk. képv.
Egyeztetés: 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.
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624, email: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Keller Zsolt (MSZP-DK)
Egyeztetés: 06-70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com
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.) Bejelentkezés
módja: a helyszínen személyes megjelenéssel az adott
időpontban. Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó
második szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja:
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata,
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika
Editnél a 3724-672-es telefonszámon
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. Iroda:
Bp., XXII. kerület, Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)
Bejelentkezés fogadóórára: szabolcs.attila@parlament.
hu; 061-482-0188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
szabo.andras@fidesz.hu
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.)
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.
Egyeztetés: 205-3655.
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ)
önk. képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján,
tel.: 06/70/902-1839. 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.

Kerületi
kormányablak

Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00
Budafoki út 59.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00

meghívó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármester
A képviselő-testület 2017. november 30-án (csütör
tökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti
nagytermében (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. szám
alatt) tartandó ülésére
NAPIREND: 1./ Közmeghallgatás
A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen leadhatók
2017. november 5.
és november 25. között
a Bocskai út 39–41., Zsombolyai u. 4., Zsombolyai
u. 5. sz. alatti épület portáján, vagy az önkormányzat
kihelyezett ügyfélszolgálati irodáján
(Fehérvári út 182.) elhelyezett gyűjtőládákba,
illetve az ezen időszakban működő
kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.
Budapest, 2017. október 31.
dr. Hoffmann Tamás

közös
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Fahéjas-körtés sajttorta
Az utóbbi évek nagy slágere a népszerű macaronok mellett a
könnyedén variálható, ízletes sajttorta. Még mielőtt bárki azt
gondolná, vagy esetleg korábban félreismerte volna ezt a fi
nomságot: egyáltalán nem nehéz elkészíteni, sőt, azért is imád
juk, mert elronthatatlan. Nagyon rövid idő alatt az asztalra va
rázsolhatjuk, és senki sem tud rá nemet mondani, így garantált
lesz a siker a vendégek körében is. Számos európai, latin-ame
rikai, ázsiai és persze amerikai változata is létezik, van, aki süt
ve, és akad, aki sütés nélkül készíti. A VakVarjú Ven
déglő konyhafőnöke most egy sütőben elkészítendő
változatot mutat, amit körtével és fahéjjal turbóz fel.
A hosszú téli estéken rukkoljon elő a családnak egy
ilyen ellenállhatatlan édességgel!

vízzel, szórjunk bele cukrot, és egy fél citromot is csavarjunk rá.
Kis lángon addig forraljuk, amíg az egészből egy jó puha kompót
nem készül. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a krém! Összekeverjük
a tehéntúrót a cukorral, a finomliszttel, a vaníliás cukorral és a
fahéjjal, majd az egészhez hozzáadjuk a krémes mascarponét.
Rétegezzük a körteszeleteket a kekszes alapra, majd öntsük rá a
krémet. Előmelegített sütőben 45 percig sütjük, majd további két
órára helyezzük a hűtőbe.

Hozzávalók az alaphoz:
• 30 dkg háztartási keksz
• 12 dkg vaj
• 3 db közepes méretű körte
• 3,5 dl víz
• 10 dkg cukor
• 1 fél citrom
Hozzávalók a krémhez:
• 50 dkg mascarpone
• 25 dkg tehéntúró
• 3 db tojás
• 15 dkg cukor
• 1 csapott evőkanál finomliszt
• 1 teáskanál vaníliás cukor
• 2 evőkanál fahéj
Elkészítés:
Keressük elő a tortaformán
kat, és a darált háztartási
keksz, illetve olvasztott vaj
keverékét finoman nyom
kodjuk az aljára, valamint
a szélekre, majd tegyük be
az egészet 10 percre a hűtő
be. Ezután hámozzuk meg
a három körtét, magozzuk
ki, majd szeleteljük fel. Do
báljuk egy edénybe a gyü
mölcsszeleteket, öntsük fel
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vendéglő

Magyar konyha
élményekkel
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.
+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com . www.vakvarju.com

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe 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

Saksó Demeter 2017.
április 3-án örven
deztette meg az egész
családot érkezésével.
3830 grammal és 55
cm-rel született. Re
mekül érezte magát
a nyáron, egészsé
ges, kiegyensúlyozott
baba. Korához képest
nagyon gyorsan, látvá
nyosan fejlődik, való
ságos kis vasgyúró.

A nevem Kassai Viktor, 2017. november 8-án
reggel 8 óra 30 perckor
jöttem a világra. Súlyom
3620 gramm és 49 cm
hosszú vagyok. Anya és
apa már nagyon várt, re
mek nagyszülők, dédima
ma, nagynéni, unokatesó
vesz körül hatalmas sze
retettel. Imádok nagyokat
enni, és nagyon jó alvóká
val rendelkezem. Remé
lem, hogy a fotómat látva
mosolygós lesz a napod.

