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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Újbudai tehetségkutató a legkisebbeknek
Második alkalommal rendezték 
meg idén az Újbudai Junior Ki 
Mit Tud vetélkedőt a Gazdagréti 
Közösségi Házban. Az első 2016-
ban volt ugyanitt, és mindkét alka-
lommal igazi tehetségek mutatták 
meg képességeiket. A szervezők 
szerint rendkívül fontos, hogy 
újabb és újabb kerületi előadó-, 
illetve alkotóművész palánták 
tűnhessenek fel, ezért 2020-ban is 
szeretnék megtartani a versenyt.

A Junior Ki Mit Tud ötletét a hagyományosan 
kétévente megrendezett Szenior Ki Mit Tud 
Fesztivál adta. Utóbbin a hatvan év felettiek 
mérhetik össze képességeiket, a fiataloknak 
azonban 2016-ig nem volt ilyenre lehetőségük 
a kerületben. Ezért döntött akkor úgy a Köz-
Pont Kft., hogy hagyományteremtő céllal a ke-
rület iskolásait is megversenyezteti. A szer-
vezők szándéka az volt, hogy a gyerekeket 
képességeik, adottságaik ápolására, fejleszté-

sére buzdítsák. – Úgy véltük, egy tehetségku-
tató ehhez megfelelő inspirációt és motivációt 
jelenthet – elevenítette fel Tóthné Vonsik Vivi-
en ötletgazda, a verseny főszervezője.

Az idén októberben és novemberben lebo-
nyolított vetélkedő „sorvezetője” a két évvel 
ezelőtti esemény volt, a megmérettetésen hat 
és húsz év közöttiek indulhattak. Az előadómű-
vészeti produkciókat (vers- és prózamondás, 
ének, tánc) szakértő zsűri előtt adták elő, 
mindenki egy-egy rövid műsorral léphetett 
a Gazdagréti Közösségi Ház színpadára. Idén 
volt olyan leendő költő-színész, aki saját mű-
vével lépett fel, mások neves írók munkáját 
adták elő, és akadt, aki az egész közönséget 
megnevettette. Mint Nagy Petra, aki Nógrádi 
Gábor Denevér című versével első helyezést 
nyert kategóriájában. A reménybeli színész 
lapunknak elmondta: már korábban is szép 
eredményeket ért el versmondással, nemcsak 
a szereplést élvezi, de szereti a verstanulás fo-
lyamatát és az olvasást is.

A zsűri külön értékelte, ha a produkció Gaz-
dagrétről, illetve Újbudáról szólt. A grémi-

um egyik tagja, Ivancsics Ilona színművész,  
a Szomszédok című teleregény egykori Jutkája 
úgy fogalmazott: a tehetség mellett minden 
színészpalántát az vezérel, hogy szereti, amit 

csinál. Az ő szívéhez a színház áll közelebb, 
amely sokkal „élőbb kapcsolatot tart fenn 
a közönséggel”, mint a filmművészet.

(Folytatás a 15. oldalon)

5. oldal

Ünnepi hangulatban

Idén is életre kelnek Újbudán az adventi időszak tradí ciói, 
így a kerület lakói és az itteni eseményekre ellátogatók 
a várakozás hangulatában készülődhetnek a karácsonyra. 
A kerületi közösségi házak, valamint a helyi programok-
hoz csatlakozó iskolák színes kínálatában a zenés-táncos 
műsorokat, gyermekszínházi előadásokat sok helyen kísé-

rik kézműves foglalkozások, gyerekeknek szóló események 
és az ünnephez illő finomságok is. Van, ahol adventi vásárt 
is tartanak, de a legtöbb érdeklődőt a Kőrösy József utcai ha-
gyományos központi helyszínre várják a szervezők. Advent 
első vasárnapján, december 2-án a Bárdos Lajos iskola gyer-
mekkórusának karácsonyi koncertje után Hoffmann Tamás 

polgármester kapcsolja fel a dísz-
kivilágítást, majd ökumenikus 
áldással kísért gyertyagyújtással 
folytatódik az ünnepség. A sétá-
lóutcában egészen december 24-
éig tart a vásár, amely nemcsak 
a különleges, egyedi meglepeté-
sek beszerzésére és ínyencségek 
kóstolására teremt lehetőséget, 
hanem adakozásra is. A vásár 
helyszínén több szervezet gyűjt 
majd adományokat, illetve árusít 
jótékony célra karácsonyi aján-
déknak is beillő tárgyakat. Ki-
veszik a részüket az adományok 
gyűjtéséből egyes közösségi há-
zak, illetve a kerületben működő 
egyházi szervezetek is.

Az Újbudán élő időskorúaknak 
idén is megszervezi az önkor-
mányzat a hagyományos Idősek 
Karácsonyát december 19-én, hat 
helyszínen. A kerület forgalmas 
csomópontjainak ünnepi kivilá-
gítása, valamint a közterületek-
re állított díszes karácsonyfák is 
szépítik az előkészületek napjait. 
A Szent Imre-templom mellett 
pedig ismét felállítják azt a kül-
téri betlehemet, amelyet az ön-
kormányzat támogatásával ké-
szítettek el három évvel ezelőtt 

kerületi művészek. Akik az ünnepi időszakban is szeret-
nének sportolni, ezen a télen is két helyszínen korcsolyáz-
hatnak ingyenesen. A Kőrösy József utca mellett december 
1-jétől, a Bikás parkban pedig december 15-étől fogadja jég-
pálya a mozgásra vágyókat.

(Adventi cikkeink a 9–11. és a 18. oldalon)

A Junior Ki Mit Tud  
díjazott alkotóművészei
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November 17-én ünnepli Budapest 
a főváros napját, annak emlékére, 
hogy 1873-ban ezen a napon egye-
sült Pest, Buda és Óbuda.

– A mai nap Budapest születésnapja, Budapest 
a magyaroknak az örök város, „a város, amely 
minden magyaré”, bármely pontján éljen a vi-
lágnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök 
azon az ünnepségen, amelyet a főváros napja 
alkalmából tartottak az Új Városháza dísz-
termében. A kormányfő megállapodást írt alá 
Tarlós Istvánnal, a harmadik ciklusára készü-
lő főpolgármesterrel Budapest és a kormány 
együttműködéséről, melynek része a Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsának létrehozása.

Orbán Viktor a megállapodás kapcsán kiemel-
te: Budapest ma óriási fejlődés kapujában áll, 
a következő évtizedben a város történetének 
legsikeresebb korszakát élheti meg. – 2030-ra 
Budapest lehet az egyik legélhetőbb nagyváros 
Európában, a kontinens magas életminőségű 
és legbiztonságosabb fővárosa – hangsúlyozta 

a kormányfő. – Ehhez a városvezetés és a kor-
mány részéről is jól szervezett, közösen vég-
zett munkára lesz szükség, ezért jön létre a Fő-
városi Közfejlesztések Tanácsa – tette hozzá.

– Ezzel újrakötjük azt a szövetséget a kor-
mány és a budapestiek között, amely egyszer 
már bevált – mondta Orbán Viktor. A megál-
lapodás kapcsán a miniszterelnök úgy fogal-
mazott: az erős Magyarországnak szüksége 
van emelkedő és gyarapodó Budapestre, a régi 
nagyságát visszanyerni akaró Budapestnek 
pedig szüksége van egész Magyarország ere-
jére és támogatására.

A főpolgármester a főváros születésnapján 
Budapest egyesítését idézte fel: a fővárosi 
tanács 145 esztendeje alakult meg, a város-

rendezéssel kapcsolatos teendők ellátására 
pedig létrejött az 1948-ig működő Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa, amelynek fő felada-
ta a fővárosra vagy városrészekre kiterjedő 
szabályozási tervek készítése, a fejlesztési 
munkák előkészítése volt. – A magyar fővá-
ros kivételes tempójú fejlődése a térségben 

civilizációs mintát teremtett – emlékeztetett 
Tarlós István.

Az ünnepségen a főpolgármester és Szalay- 
Bobrovniczky Alexandra főpolgármester- 
helyettes átadta a főváros kitüntető díjait. 
Tarlós István rámutatott: a Pro Urbe Budapest 
és a Budapestért díjasok önként vállalták, 
hogy szorgalmukkal, tehetségükkel, morális 
mércéjükkel a főváros közösségét szolgál-
ják, mintát adnak az új generációknak. A fő-
város napja alkalmából Pro Urbe Budapest 
díjjal tüntették ki Deák Sándort, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigaz-
gató-helyettesét, gazdasági-műszaki igaz-
gatóját, Eszenyi Enikő színésznőt, rendezőt, 
a Vígszínház igazgatóját, Halzl József gépész-

mérnököt, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli 
elnökét, Szegvári Péter önkormányzati főta-
nácsadót, Vékás Lajos jogtudóst, a Magyar 
Tudományos Akadémia alelnökét, valamint 
Vidnyánszky Attila rendezőt, a Nemzeti Szín-
ház igazgatóját.

(MTI–Újbuda)

aktuális

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

2018. december 8-án, szombaton, 11.00 és 19.00 között  
a B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR egész területén,  
több mint 40 kiállítóval.

adventi
PRÉMIUM 
ART FAIR
kortárs iparművészek designvására

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”

kitüntetések adományozására
A kitüntetések olyan személyeknek adományozhatók, 
akik 2018-ban hazai és nemzetközi sportversenyeken 
kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben lakó vagy 
kerületi sportegyesületben versenyző sportolóként; to-
vábbá olyan személyeknek, akik utánpótlás-nevelésben, 
a sportolók versenyekre történő felkészítésében kiemel-
kedő és példamutató munkát végeznek XI. kerületben 
lakó vagy kerületi egyesületben tevékenykedő edző-
ként, sportszakemberként.

A kitüntetések kategóriái:
• Újbuda kiváló sportolója: 
 a) utánpótlás-sportolók (ifjúsági) 
 b) felnőtt sportolók
• Újbuda kiváló edzője:  
 a) nevelőedzők
 b) felkészítő edzők (szövetségi kapitányok)
A kitüntetési cím adományozását Újbuda polgármeste-
rénél a 36/2012./VI. 6./ XI.ÖK sz. rendelet 18.§(1) be-
kezdésében foglaltakon kívül magánszemélyek és sport-
szervezetek is kezdeményezhetik.
A benyújtás módja: kitüntetési adatlapon, mely besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati 
Irodán (1113 Budapesti, Bocskai út 39–41.) és az önkor-
mányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu)

A benyújtás határideje személyesen:  
2018. december 28. (péntek) 11 óra

A kitüntetési javaslatot Budapest Főváros XI. Kerü-
let Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársainak (1113 Bu-
dapest, Bocskai út 39–41. II. 203., tel.: 372-3482) sze-
mélyesen a felhívásban meghatározott időpontig lehet 
benyújtani, vagy postai úton 2018. december 31-éig 
küldhető be az önkormányzat címére: 1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Újbuda kiváló sportoló-
ja” vagy „Újbuda kiváló edzője”.

A kitüntetések adományozásáról a polgármester elő-
terjesztésére a képviselő-testület dönt.
Budapest, 2018. november 14.

dr. Hoffmann Tamás polgármester

FELHÍVÁS
Újbudai Adventi Vásár 

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  
és a BUDA-HOLD Kft.  

szeretettel várja Önöket 

az Allee melletti Kőrösy József utcában megrendezett adventi 
vásárra, ahol december 24-ig karácsonyi hangulatban vásárolhat 

különleges és hagyományos ajándékokat, kézműves, egyedi 
és iparművészeti termékeket. A gasztronómia kedvelői 

az ételkülönlegességek, sütemények, édességek mellett borházak 
termékeit is megkóstolhatják, illetve megvehetik.

Szeretettel várjuk a megnyitó ünnepségre  
advent első vasárnapján,  

december 2-án, 16.30-kor.  
A Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

gyermekkórusa adventi és karácsonyi dalokat ad elő,  
ezt követi Hoffmann Tamás polgármester beszéde. A díszvilágítás 

bekapcsolása után ökumenikus áldás  
kíséretében elvégzett adventi gyertyagyújtással,  

majd a gyermekkórus énekével folytatjuk az ünnepséget.  
A műsort az Inspirál Cirkuszközpont előadása zárja.

A vásár területén napközben várjuk adományaikat  
az alábbi időpontokban:

• december 3–9.: Gyermekekért XI. közhasznú Alapítvány,  
a kárpátaljai gyerekeknek gyűjtenek szaloncukrot, édességet, 

tartós élelmiszert, iskolai felszereléseket;
• december 10–16.: Inspirál Cirkuszközpont,  

zsonglőr és ügyességi játékok árusítása;
• december 17–23.: Down Alapítvány,  

egyedi karácsonyi ajándéktárgyak árusítása;
• november 18–december 24.:  

Zöldellő Angyalkert Alapítvány, kézzel készített bizsu ékszerek, 
újrahasznosított anyagból gyártott táskák árusítása.

Látogasson el a karácsonyi vásárra,  
legyen részese az ünnepi forgatagnak!

Sikeres korszak előtt  
a főváros

Jutalmat 
kaptak  
az újbudai 
tűzoltók
Parancsnoki döntés alapján megju-
talmazták a XI. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság legjobban 
teljesítő munkatársait.

Újbuda polgármestere tizenhárom tűzol-
tónak adott át jutalmat, mellyel a kerület 
háláját és köszönetét fejezte ki a Dél-Bu-
dai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek. 

Hoffmann Tamás a kirendeltség vezetőivel 
együtt megtekintette az elmúlt időszak-
ban önkormányzati támogatásból megújult 
helyiségeket, berendezéseket. Javultak 
a dolgozók munkakörülményei, klíma-
berendezést szereltek fel az ügyfélszol-
gálati helyiségben, takarítógépeket vá-
sároltak. Olyan szerszámokat, gépeket is 
beszereztek, amelyek hatékonyabbá teszik 
a katasztrófavédelem munkáját, emellett 
felújítottak egy fecskendőt. Megújították 
és kibővítették a földszinti kiállítóteret is, 
ahol a kirendeltség életét és eredményeit 
mutatják be.

(Újbuda)

Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós 
István főpolgármester együttműködési 
megállapodást írt alá
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A Költők parkjára néző lakásában 
Kalász Márton két díszpolgári 
címet őriz: az egyiket Somberek 
községtől, szülőfalujától kapta, 
a másikat idén Újbudától. A műveit 
a mai napig írógéppel készítő 84 
éves költő, író, műfordító ottho-
nában Kossuth-díjat, két József 
Attila-díjat, Prima díjat és számos 
más elismerést is találunk.

• Mit jelent önnek, hogy Újbuda díszpolgára lett?
Nagyon meglepődtem, és hadd mondjam így, 
nagyon boldog is vagyok. Én itt nagyon szere-
tek élni, úgy kerültem ide 1988-ban, hogy Őr-

mezőre nősültem. Nem mentem el akkor sem, 
amikor megözvegyülésem után régi kollégáim 
hívtak Stuttgartba. Sok barátom lakik a kerü-
letben, akikkel folyamatosan kapcsolatban va-
gyok, és arra is büszkén gondolok, hogy ezen 
a lakótelepen éltek és írták csodálatos művei-
ket olyan költők, mint Zelk Zoltán, Kálnoky 
László, Kormos István. Remélem, egyszer 
majd valaki ezt mondja el rólam is.

•  A falakon ott látjuk a régi emlékeket, a szü-
leiről, a szülői házról készült képet. Hogyan 
emlékszik vissza a gyermekkorára?

Bácskai német családból származom, 12 éves 
koromig nem is tudtam magyarul. A helyi plé-

bános szerettette meg velem a verse-
ket. Majd jött a front, utána hirtelen 
minden magyar lett. Pécsett, a cisz-
tereknél tanultam, irodalomtanárom, 
az elismert katolikus költő, Ágoston 
Julián fedezte fel bennem a költészet 
iránti lelkesedést, és ő küldte el még 
internálása előtt első verseimet a Vi-
giliának.

• Sokfelé dolgozott: Falurádió, Eu-
rópa Könyvkiadó, számos folyóirat, 
Károli Gáspár Református Egyetem, 
külföldi intézetek. Ezek közül melyik 
tett önre különösen nagy hatást?
A két németországi kiküldetést emlí-
teném. Berlinben még a rendszervál-
tás előtt, 1971 és 1974 között a Ma-
gyar Kulturális Intézetet indítottuk 
el. 1990-től pedig Stuttgartban dol-
gozhattam a Magyar Kulturális 
és Tájékoztatási Központ igazgatója-
ként. Mindkettő igazi kultúrmisszió 
volt. A magyar irodalmat, kultúrát 
ismertettük meg a németekkel Ber-

linben, de közben sok olyan német költő is 
csapódott hozzánk, akit akkoriban betiltottak 
az NDK-ban. Úgy adtuk ki fordításkötetüket, 
hogy az adott szerző fordításai és saját mű-
vei. Így még Reiner Kunze is megjelenhetett 
valami csoda folytán, pedig ő számított akko-
riban a leginkább tiltott szerzőnek. Stuttgart-
ban az volt a különleges, hogy azon a környé-
ken számos Magyarországról kikerült német 
élt, aki hihetetlen örömmel fogadta a magyar 
kultúrát. Amikor egy-egy magyar alkotót 
mutattunk be nekik, alig fértek el a házban. 
Nagyon nagy sikerünk volt, én pedig nagyon 
szerettem ott dolgozni.

•  Magyarországon kik voltak költő és író barátai?
Akit nagyon szerettem és tiszteltem, Nagy 
László. Sokat segített engem és másokat is, 
pedig sokszor ő is nehéz helyzetben volt. Fo-
dor András, Kormos István is sokat tett értem 
a pályám indulásakor. Úgy tekintettek nem-
zedékünkre, hogy mi leszünk a jövő magyar 
költészete, ezért rengeteget kaptunk tőlük, de 
említhetném Vas Istvánt az Európa Kiadónál, 
aki nemcsak munkalehetőséget adott nekünk 
a műfordítások megrendelésével, hanem hét-
köznapi életünkben is támogatott.

•  Hogyan tekint vissza gazdag pályájára? Si-
került mindent megvalósítani, amit szeretett 
volna?

Mindent sajnos sosem lehet megvalósítani, 
de tény, hogy velem volt Isten pályám alaku-
lásakor. Ágoston Julián segítsége, hogy be-
kerülhettem a Vigíliába, a pécsi írócsoport, 
a Dunántúl Könyvkiadó támogatása, hogy 
1955 karácsonyán Csorba Győző segítségével 
már megjelenhetett az első kötetem. Később 
munkatársa is lettem a Vigiliának, ahol Antall 
József kéziratait is olvashattam, ott ismerked-
tem meg vele. Amikor miniszterelnök lett, ő 
választott ki a stuttgarti feladatra, szóval sok 
szerencsés fordulópont volt az életemben.

 
•  Most min dolgozik?
Mivel egy ideje beteg vagyok, már csak mód-
jával dolgozom, de nemrég járt nálam egy 
nagyszerű német költő, lehet, hogy fordítani 
fogok. Verseket is írok. Amit feleségem halá-
la óta írtam, a Szent István Társulat szeretné 
kiadni. A kötet még nincs teljesen kész, de re-
mélem, jövőre befejezem. A gondjaimat írtam 
meg ezekben a versekben, de úgy érzem, túl-
mutatnak az én problémáimon.

(Dabis Balázs Silvius)

Nézőpontok címmel 
nyílt közös tárlata 
három újbudai 
festőművésznek 
Ankarában, a Cagdas 
(Kortárs) Művészeti 
Központban.

A török fővárosban bemu-
tatkozó alkotók, Kondor At-
tila, Mátyási Péter és Kecs-
kés András között az egyik 
összekötő kapocs, hogy 
mindannyian Budapest XI. 
kerületéből érkeztek. A tár-
lat Újbuda Önkormányzata, 
valamint az ankarai magyar 
nagykövetség szervezésével 
valósult meg.

Simicskó István, Újbuda 
országgyűlési képviselője 
Ankarában az MTI-nek nyi-
latkozva kiemelte: a magyar–
török kulturális kapcsolatok 
kiválóak, amit ez a kiállítás még élőbbé tesz. A két ország kép-
zőművészei együtt értelmezhetik a világot, kifejezhetik tudá-
sukat és meggyőződésüket – mutatott rá a képviselő.

Kiss Gábor, Magyarország ankarai nagykövete megnyi-
tójában hangsúlyozta: mindig igyekezett feltárni a török–
magyar történelmi együttélés ma is élő emlékeit. Legalább 
ennyire fontos küldetésének tartja, hogy napjaink magyar 
művészetét is népszerűsítse Törökországban, és segítse a két 
nép művészeinek találkozását.

Kecskés András és Mátyási Péter először járt Törökország-
ban. A főként a táj és a tér ábrázolásával foglalkozó Kecs-

kés András képei kiválasztásakor olyan metszetet akart adni 
munkásságáról, amely reprezentálja őt, de igyekezett „jó egy-
séget teremteni”, illeszkedni két társa világához is. Mátyási 
Péter emlékeztetett: a kiállítás címe, a Nézőpontok kifejezi, 
hogy az embernek a 21. században milyen elképzelései lehet-
nek a művészetről, a festészetről. Az ő alkotásai lightboxok-
kal, pasztellrajzokkal egészültek ki, továbberősítve a műfaji 
sokszínűséget.

A tárlat november 30-ától Újbuda testvérvárosa, az isztam-
buli Bahcelievler kerület polgármesteri hivatalában tekinthető 
meg.

(MTI)

aktuális

Újbudai festők 
kiállítása Ankarában

Új kötetén dolgozik az új díszpolgár

A várakozás megszentelése
„Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyö-
nyörű gondolatnak, hogy »meg kell tanulnunk vágyakozni 
az után, ami a miénk«. (…) nincs nagyobb kaland, mint haza-
érkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a mi-

énk” – írta Pilinszky 
János Hitünk titkairól 
című, 1974-ben megje-
lent írásában. Ma épp 
ebből a jó várakozás-
ból van a legkevesebb. 
Az azonnali üzenet-
küldők, vagyis a csetek 
használata minden ko-
rábbi mértéket felülmúl. 
Az 1996 és 2010 között 
születettek, a Z gene-
ráció tagjai már többet 
kommunikálnak az in-

terneten, mint személyesen. Mindez magával hozza, hogy 
egyre csökken az érzelmi intelligencia és az empátiás kész-
ség, a „szeretném” helyét az „akarom” veszi át: hogy azonnal 
válaszolj, hogy megvedd ezt a ruhát, hogy enyém legyen ez 
az autó, hogy szeressen ez a fiú vagy lány. „Most, azonnal!” 
Nem tanulnak meg – az idősebb generációk pedig elfelejte-
nek – várakozni és vágyakozni. Az advent időszaka viszont 
épp annak a lehetőségét kínálja, hogy (újra) megtanuljuk.

A római katolikus egyházban advent első vasárnapjától 
karácsony első vasárnapjáig minden nap hajnalban roratét 
tartanak, vagy más néven angyalmisét, ami a Jézus eljö-
vetele utáni vágy kifejezése, egyúttal a napfelkelte, a fény 
kiteljesedésének közös várása. A fényesség utáni vágy nem 
csak a keresztények sajátja ilyenkor: a téli napfordulót, 
december 21-ét megelőző hetek évezredek óta a sötétség 
és a hideg átmeneti győzelmére emlékeztették az embere-
ket, amelynek elmúltával újra felragyog a Nap, és a ború 
helyét a bizakodás veszi át.

Az adventi időszakra azt kívánom, hogy mindenki élje 
meg ezt a várakozást a számára megfelelő helyen: templo-
mokban, adventi vásárokon, családi és baráti közösségben. 
Az okostelefonok és önmagunk helyett figyeljünk kicsit 
többet a másikra. Az „akarom” helyét a „szeretném” vegye 
át ezekben a hetekben, hogy karácsony napján valóban ha-
zaérkezhessünk mindannyian. Nem csupán szépen díszített 
ajándékokkal a kézben, hanem lélekben is. Ugyanis, ahogy 
Pilinszky a fent idézetteket folytatja: „nincs gyengébb 
és »jogosabb« birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit sze-
retünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az is-
merősben születhet valódi »meglepetés«, lehetséges vége-
érhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul 
utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.”

Hoffmann Tamás polgármester

Misszió

Megújul a Nagyida utca
Befejeződött a Nagyida utca 
útfelületének felújítása, 
és várhatóan november végéig 
kiépítik a hiányzó fekvőren-
dőröket is. A beruházásra közel 
hatvanmillió forintot fordít 
az önkormányzat.

A nyáron elvégzett közmű-rekonstrukci-
ós munkák befejezése után kezdődhetett 
meg a rossz állapotban lévő Nagyida utca 
felújítása. A beruházás részeként eddig 
az útpálya 2238 négyzetméteren kapott 
új aszfaltszőnyeget, rendbe hoztak 311 
négyzetméternyi járdát, valamint átépí-
tették a tönkrement támfalat is.

A biztonságos közlekedést a régi for-
galomcsillapító küszöbök helyett új, 
a műszaki előírásoknak megfelelő térkő 
burkolatú fekvőrendőrök segítik majd. 
A teljes beruházás összesen bruttó 57,7 
millió forintba kerül, a kivitelezés végle-
ges befejezése november végén várható.

(Újbuda)
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TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ 
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ŐSZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ 

NOVEMBER 5. ÉS DECEMBER 7. KÖZÖTT

• ALBERTFALVA
• ALBERTFALVA
• KELENFÖLD
• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• SZENTIMREVÁROS, GELLÉRTHEGY
• KELENVÖLGY, PÉTERHEGY

NOVEMBER 5-6-7.
NOVEMBER 8-9-10.
NOVEMBER 12-13-14. 
NOVEMBER 15-16.
NOVEMBER 19-20.
NOVEMBER 21-22-23.
NOVEMBER 26-27.

• GAZDAGRÉT
• SASAD, SASHEGY
• ŐRMEZŐ

NOVEMBER 28-29-30.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
NOVEMBER 17. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG

A nagytakarítási akció keretében az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkatársai az alábbi helyszí-
neken és megadott időpontokban 
lesznek jelen, és vesznek részt a köz-
területek megtisztításában:

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú 
Nonprofit Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” keretein belül ‒ idén is 
megszervezi őszi nagytakarítási akcióját a kerület közterületein. Bí-
zunk abban, hogy újra közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk 
szebbé tételéért, a házak előtti kertek és járdák megtisztításáért.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztá-
lást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni, ezért az Önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 90x90x90 centiméte-
res, fából készült komposztálókereteket, amikből minden társasház 
és családi ház két-két darabot igényelhet a készlet erejéig. A kom-
posztáló keretek XI. kerületi lakcímkártya bemutatásával ve-
hetők át az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhe-
lyén (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.) november 6-tól 
december 6-ig minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között. 
 
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan tovább-
ra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt 
zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak 
helyezzék el a szemetes edények mellett. A zsákok ‒ az akció idő-
tartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Ham-
zsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át ‒ társasház és 
családi ház három-három darabot  igényelhet ‒ a készlet erejéig. 
Érdeklődni a (+36-1) 372-76-95-ös telefonszámon lehet.

KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG 
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK.

2018. 
NOVEMBER 5-től

2018. 
DECEMBER 7-ig

• GAZDAGRÉT 
• ŐRMEZŐ
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS 
• KELENFÖLD 

Rétköz u. – Torbágy u. sarok 
Cirmos utcai parkoló
Fehérvári út – Vegyész utca sarok
Edömér utcai parkoló 
Vahot utca – Keveháza utca sarok

NOVEMBER  
17.

LEADHATÓ: toner, valamint festékek, tinták, ragasztók és gyanták, fáradt olaj, 
halogénmentes oldószer, szennyezett csomagolási hulladékok, szórófejes/hajtógázas 
palack, gumiabroncs, gumihulladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, 
fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszerek, szárazelem, elekt-
ronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

DECEMBER
DECEMBER

1-3-4-5.
6-7.

Diákolimpia a Nyéki 
Imre Uszodában

Elment a Gesualdo 
vezetője
Váratlanul elhunyt a Gesualdo 
Kamarakórus karnagya, 
a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium énektanára. A janu-
árban Pro Cultura Újbuda díjjal 
kitüntetett Stimecz András  
47 éves volt.

„Iskolánkra hirtelen csend és fekete szürkeség 
ereszkedett: Énektanárunk és Mindent Mindig 
Megoldó Kollégánk, Stimecz András tanár úr 
itt hagyott minket, az angyalok kórusa 2018. 
november 15-én egy fővel bővült” – búcsúzott 
tanárától a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium.

Stimecz András 2000 novemberében hozta 
létre a Gesualdo Kamarakórust. A főként re-
neszánsz miséket, motettákat, madrigálokat, 
valamint 20. századi kórusműveket előadó, 
zeneszerető amatőrökből álló énekkar 2011-
ben megszerezte az országos kórusminősítés 
legmagasabb fokozatát, a „hangversenykórus” 
címet. Az együttes a világ több országában 
aratott sikert, ám szűkebb pátriája mindig Új-
buda maradt.

Stimecz Andrást Újbuda Önkormányzata 
saját halottjának tekinti.

(Újbuda)

Két menetben küzdöttek 
meg egymással a kerü-
leti diákolimpia úszó-
versenyére benevezett 
oktatási intézmények 
diákjai a Kondorosi 
úton. A több száz induló 
közül a legjobbaknak 
Hoffmann Tamás polgár-
mester adta át az érmeket 
és az okleveleket.

Az első versenyen, november 
10-én az általános iskolák 7–8. 
osztályosai, illetve a középisko-
lások indulhattak valamennyi 
úszásnemben, valamint váltó-
ban is. A Nyéki Imre Uszodában 
ezen a napon 14 újbudai általános 
iskola és nyolc kerületi gimnázi-
um és középiskola diákjai száll-
tak vízbe. Egy héttel később kö-
vetkeztek az alsósok és az 5–6. 
osztályosok, összesen 15 újbudai 
iskolából. Közülük is minden 
számban indult egyéni versenyző, 
és 21 váltócsapat is összemérte 
erejét.

– Hálásak lehetünk az isko-
láknak, az ott dolgozó testne-
velő tanároknak, hogy évről 
évre egyre több gyereket tudnak 
megnyerni a sportolásnak – je-
lentette ki az első rendezvényen 
Hoffmann Tamás polgármes-
ter. – A diák olimpiának nagyon 
fontos szerepe van abban, hogy 
a gyerekekkel megszerettesse 
a mindennapos testmozgást. Új-

buda Önkormányzata is mindent 
megtett az elmúlt esztendők-
ben, hogy előremozdítsa ezeket 
a pozitív tendenciákat, ezért is 
folytatódik tovább a sportléte-

sítmények fejlesztése, felújítása. 
A sokéves hagyománnyal rendel-
kező diákolimpiai verseny nem-
csak a gyerekeknek ad lehetősé-
get tudásuk megmutatására, de 

a kerületi sportegyesületeknek 
is alkalmat kínál  a tehetségku-
tatásra, a jövő úszóbajnokainak 
felfedezésére.

(Újbuda)
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50% kedvezmény belépésre  

az Életrevalók Filmklub  
2019. első évadára.

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ  
(XI., Etele út 55.)

Információ a vetítések helyszínén, 
a 06 1 371 2760-as  
telefonszámon vagy  
a www.bmknet.hu  
oldalon található.

< Ajándékozz tudást! >
Lepd meg gyermeked 

Logiscool programozó kurzusunkkal!
A kupon 20% kedvezményre jogosít 

a LogiscooL ÚjbudA februárjában induló 
progrAmozó kurzusok első havi díjából. 

Egy személy egy kupont használhat fel,  
más kedvezményekkel nem vonható össze. 

Csak a Logiscool Újbuda (1116 Budapest,  
Fehérvári út 108-112.) kurzusaira érvényes. 

Jelentkezés és érdeklődés +36-70-984-1308,  
www.logiscool.com/ujbuda

20% kedvezmény  
A kArinthy színházbA

A kupon érvényesíthető a januári és februári 
műsorunk bármelyik előadására  

páros jegy vásárlása esetén!

Az Akció jAnuár 31-ig tArt
Beváltható személyesen a színház pénztárában,  

1115 Bp. Bartók Béla út 130. 14–19 óráig, illetve 
a szervezésen, 1115 Bp. Bartók Béla út 130. 10–14 óráig, 

vagy a pesti szervezésünkön:  
Játékszín 1066 Bp., Teréz krt. 48. 13–18 óráig

20% kedvezmény  
A számLA végösszegébőL

Egyszeri alkalommal az A'la carte étkezés 
árából, helyben fogyasztás esetén!

A kedvezménykártya felhasználható 
2018.12.23-ig

1222 budapest, Fékező u. 1. 

Asztalfoglalás: 06/30 413-4334 

várjA önt is A megÚjuLt  
vAsmAcskAterAsz étterem!

A 28. éve Újbudán működő  
Trívium Kiadó saját könyveire  

a 20-60% kedvezmény meLLé  
további 10% árengedményt biztosít  

a 3000,- Ft feletti megrendelésekből  
a „triviumujbuda” kuponkóddal.

Beváltható a www.triviumkiado.hu oldalon,  
vagy személyesen a Menyecske u. 3.  

10. em. 59.-ben december 16-ig!
Tel.: 06/20 311-9359;  

06/1 248-1263

A kupon beváltható a MÓRICZ ZSIGMOND  
KÖRTÉRi és az összes budapesti Játéksziget 

üzletben az ÁRKÁD II., WESTEND,  MAMMUT II., 
HEGYVIDÉK BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKBAN. 

Érvényes 2018.december 31-ig  
minden termékre, kivéve akciós termékek és Lego.

-10%

KUPONbazár

5% kedvezmény  
a megújult László Gyógyszertár  

vásárlási összegéből

A kedvezmény a TB által nem támogatott 
termékekre vehető igénybe  

az Ulászló utca 32. szám alatti patikában. 
Az akció 2018. december 31-ig érvényes.

További információ: 1/209-9073

a kedvezmények  

Önnek szólnak!

megjelenési lehetőség:  
marketing@ujbuda.hu

KUPONbazár

aktuális

Ennek a kuponnak a felmutatásával  
15% kedvezményt biztosítunk 

minden fából készült ajándéktárgyra 
a Bakosfa barkácsüzletben. 

A kedvezmény  

a Váli utca 2–4. szám alatti  
Faáruboltban  
érvényesíthető 2018. december 31-ig.

Telefon: 1/466-6448

Karácsonyig 50% kedvezmény 
minden teljes áru kiadványunkból.
Felhasználható: 2018. december 24-ig Zenta 
utcai könyvesboltunkban.

www.holnapkiado.hu

Holnap Kiadó könyvesbolt
XI. ker. Budapest, Zenta u. 5.   
Tel.: 061 466 6928   
holnapkiado@holnapkiado.hu

Gyerekbarát sportpálya  
a Szentimrevárosi Óvodában
A Mozgolóda, a Pajkos és a Sasadi 
Óvoda után már a Szentimrevárosi 
Óvoda kertjében is elkészült egy 
olyan biztonságos sportpálya, ahol 
a gyerekek kipróbálhatják a labda-
rúgás-, a kézilabda-, a röplabda- 
és a kosárlabdasportágakat.

November 15-én Hoffmann Tamás polgármes-
ter és Molnár László alpolgármester adta át 
a hét évnél fiatalabb gyermekekre méretezett 
biztonságos sportpályát. A fejlesztés harminc 
százalékban Újbuda Önkormányzatának fi-
nanszírozásával, az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány segítségével, tao-támogatással va-
lósult meg.

Balla Krisztina, az óvoda vezetője kiemelte: 
nemcsak új, biztonságos sportlétesítménnyel 
gazdagodott intézményük, de a környezet is 
megújult. Az ünnepélyes avatáson részt vett 
Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvány elnöke, Csernus László önkormányzati 
képviselő és Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjá-
ért Nonprofit Kft. ügyvezetője is.

(Újbuda)

a HóNaP babÁja

Nagy Bertalan és szülei is átvehették a hónap babájá-
nak járó ajándékcsomagot. Bertalan 2018. június 24-
én született 3320 grammal és 53 centivel. Nagyon 
érdeklődő, sokat sétál szüleivel a Hamzsabégi sé-
tánynál. A babakocsit nem nagyon szereti, de rendkí-
vül kedvére van, ha anyukája vagy apukája hordozza.

HÍrKéP

Ötvenedik születésnapját ünnepli az Észak-kelenföl-
di Óvoda telephelyeként működő Napraforgó Óvo-
da. Az 1968 óta a Bikszádi utcában működő intéz-
mény fő profilja a népi hagyományok őrzése saját 
program alapján, valamint a környezeti nevelés.

Citroën fixdíjcsomagok rejtett költségek nélkül!

A kupon felhasználható magánszemélyek és cégek részére is 
(személyenként 1 db), érvényes 2019 február 15-ig!

A beváltás módja: 
Márkaszervizünkben: 
Citroën Őrmező 1112 Bp., Vizsla utca 2-4., 
a munka bejelentésekor a munkafelvevőnek 
szükséges jelezni, majd átadni a kupont.

Gumiabroncsszett – csere acélfelnin (’17-ig!) 
centrírozással + 21 pontos átvizsgálás: 9.900 Ft

Bejelentkezés: 
www.citroenauto.hu/szerviz/
szerviz-bejelentkezes
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások  
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ÚJBUDA
APRÍTÉKOLÁS

10. 11.

12.

13.

14.

9.

8.

APRÍTÉKOLÁSI AKCIÓ ÚJBUDÁN

A házaknál történő aprítékolás rendszere némileg megváltozik, ugyanis Önkormányzatunk szeretné, 
ha minél több szerves anyag maradna helyben és hasznosulna a kertekben. Az aprítékolási akcióra 
2018. év őszén kerül sor. A szolgáltatás minden újbudai lakos számára ingyenes, jelentkezési 
sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi feltételekkel:
• előzetes regisztráció szükséges
• egy címmel egy regisztráció adható le
• regisztrált címenként maximum 5 m³ zöldhulladék aprítása biztosított.
 
Fontos tudnivalók 
 
Mit és hogyan aprítékolnak?
Maximum 15 cm átmérőjű, szennyeződésektől mentes gallyak aprítékolhatók, amelyeket nem kell 
összekötni, sem feldarabolni, csupán a vastagabb végükkel egy irányba rendezni.

Hová kell kihelyezni a gallyakat?
Az aprítandó gallyakat az ingatlan elé kell kikészíteni, az alábbi, kerületrészeknél feltüntetett napon, 
úgy, hogy azok a gyalogos és gépjármű közlekedést ne akadályozzák. Az idő előtti hulladék kirakás 
szabálysértésnek minősül! A teherautónak és az aprítógépnek 12 méter hosszú, vagyis három sze-
mélyautónyi hely biztosítása szükséges.

Mikor végzik el a munkát?
A visszaigazolt regisztráció alapján a szolgáltatást végző vállalkozó a kiválasztott napon 
8.00 és 15.30 óra között fogja felkeresni a jelentkezőt, amennyiben az aprítást az időjárási 
viszonyok is lehetővé teszik aznap. 

Hasznosítható-e házilag a faapríték?
A jelentkezés során előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik vállalják, hogy a keletkezett aprítékot 
helyben tartják, és a kertjükben használják komposztáláshoz vagy talajtakaró mulcsozásra. Az aprítás 
során a zöldhulladék átlagosan hatodára esik össze, tehát ha az aprításra váró ághalom paraméterei 
3m × 2m × 1m, azaz 6 laza köbméter, akkor a keletkező apríték kb. egy köbméter lesz lombhullató 
fák esetében, örökzöldek esetén az apríték mennyisége nagyjából a kiindulási ághalom mennyiségével 
azonos. Ha a regisztráció során a helyben hasznosítást jelölték be, akkor ezen az aprítás elvég-
zése után nem lehet változtatni. Az aprítékot a darálást követően 3 napon belül be kell hordani a 
közterületről a magánterületre, és gondoskodni kell a közterület megtisztításáról. 

Az apríték felhasználásának lehetőségei és előnyei
Az apríték komposztálható, így kb. egy év alatt humusz keletkezik belőle, vagy talajtakarásra is 
használható: nem engedi kiszáradni a talajt, gátolja a gyomnövények elszaporodását, bomlás során 
tápanyaggal látja el a növényeket.

Hogyan jelentkezhetek?
Jelentkezni az Újbuda honlapon az aprítékolási akciónál található linken keresztül vagy a 
www.komposztmester.hu/jelentkezes oldalon, egy űrlap kitöltésével lehet, az  aprítandó 
ághalom paramétereinek egyidejű megadásával. A regisztráció beküldéséről  automatikus válasz-
levelet küld az oldal. Ha ez egy órán belül nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor az igénybeje-
lentés sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a 06-30/544-8778-as telefonszámon.
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HELYSZÍNEK KIHELYEZÉS IDŐPONTJA
PÉTERHEGY
GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
SASAD (Rétköz u. - Sasadi út közti terület)

SASAD (Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület)

SASHEGY
SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
GELLÉRTHEGY

NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER
DECEMBER 
DECEMBER

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
18.
20.
25.
28.
2.
5.

Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdésekkel 
és azok minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik. Ötleteiket, 

témajavaslataikat a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Gimnáziumi felvételi:  
fontos határidő jön

Bár az első írásbeli felvételi 
vizsgák januárban lesznek, 
könnyen kimaradhat, aki 
nem figyeli a naptárt. 
A rendszer a hat-, illetve 
nyolcosztályos gimnázi-
umokba irányuló felvé-
telik esetén egységes, 
és a négyosztályosokra 
vonatkozó szabályok sem 
sokban különböznek.

Az érintett iskolák október 20-áig 
hozták nyilvánosságra felvételi tájé-
koztatójukat. Ha valaki most keresi 
fel a választott intézmény honlapját, 
ezt érdemes először átböngészni. 
A 8. osztályok tanulóit az általános 
iskoláknak már tájékoztatniuk kel-
lett teendőikről, és november 16-án 
az Oktatási Hivatal is közzétette ösz-
szefoglaló tájékoztatóját és az írás-
beli felvételit szervező intézmények 
listáját. Ha valaki tanácstalan, mi-
lyen iskolákba jelentkezhet lakóhe-
lye környékén, a hivatal oktatas.hu 
weblapján talál intézménykeresőt is.

December 7. az első olyan határ-
idő, amelyen maga a felvételi múl-
hat. Eddig kell benyújtani a jelentke-
zést a központi írásbelire, méghozzá 
abba az intézménybe, ahol a tesztet 
meg szeretné írni a tanuló. Az űr-
lap letölthető a hivatal honlapjáról, 
és azok az iskolák, amelyek szer-
veznek írásbeli vizsgát, minden je-
lentkezőt kötelesek fogadni.

A központi írásbeli felvételi vizs-
gák 2019. január 19-én 10 órakor 
kezdődnek. Hasznos tudni, hogy 
a hivatal honlapján 2001-ig visz-
szakereshetők a feladatsorok 
és a megoldókulcsok, amelyekből 
megismerhetők a feladattípusok 
és a pontozási rendszer is. Aki je-
lentkezett, de igazolt orvosi okok-
ból nem tud elmenni a vizsgára, 
január 24-én írhat pótfelvételit. 
Az eredményekről február 7-éig 
adnak tájékoztatást az intézmé-
nyek, lebélyegzett értékelőlapon. 
Ennek ismeretében a diáknak újra 
jelentkeznie kell: a tanulói adatla-
pot a hivatal központi címére, a je-
lentkezési lapot a választott intéz-
ménybe (vagy intézményekbe) kell 
benyújtani február 18-áig.

A középiskolák különböző el-
várásokat támasztanak: van, ahol 
az írásbeli pontszám elegendő, de 
van, ahol szóbeli is van, amire leg-
alább három napot kötelesek adni 
2019. február 21. és március 14. 
között. Miután a hivatal központi 
adatbázisában összefutott min-
den adat, és biztosították, hogy 
egy diák csak egy helyre nyerjen 
felvételt, április 30-áig értesítik 
az intézmények a hozzájuk jelent-
kezőket a felvételről vagy az eluta-
sításról.

Utóbbi esetben is van remény: 
azokban az iskolákban, ahol nem 
tudták a felvehető létszám legalább 
90 százalékát betölteni, rendkívüli 
felvételit írhat ki az igazgató. Az új 
eljárást 2019. május 6. és augusztus 
31. között bonyolítják le.

Téli teendők autósoknak

Már nem lehet halogatni a gépjár-
művek felkészítését a téli időjárási 
és útviszonyokra. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság a haladás és a megérkezés 
biztonságáért az alábbiakat tanácsolja 
a gépjárművezetőknek:

A kedvezőtlen látási viszonyok beállta előtt ellenőriz-
zük a gépjárművek világítóberendezéseit, és javíttas-
suk ki az esetleges hibákat. A rosszul beállított fény-
szórók nemcsak az adott autó vezetőjét gátolják az úton 
lévő akadályok észlelésében, hanem balesetveszélyes 
helyzetet is teremtenek a többi járművezető „elvakítá-
sával”. A KRESZ egyik alapelve a „látni és látszani”: 
nem elég, ha mi látunk, minket is észlelnie kell a többi 
sofőrnek, illetve a gyalogosoknak is.

• A téli közlekedés során a világítóberendezések, 
a fűtés, illetve az üvegek páramentesítése jelentősen 
igénybe veszi a gépkocsi akkumulátorát és elektromos 
hálózatát, nem beszélve a fagy hatásáról. Ezért még 
az igazi hideg  és a fokozott igénybevétel előtt érde-
mes szakemberrel átvizsgáltatni mind az akkumulá-
tort, mind az elektromos rendszert. Tévhit, hogy a téli 
guminak csak havas, jeges úton van jelentősége. Hét 
fok alatt a nyári gumik tapadása és menettulajdonsá-

gai megváltoznak, romlik a hatékonyságuk, a jármű 
irányíthatósága csökken. A gumicsere időpontját ne 
a havazáshoz, hanem a hőmérséklethez igazítsuk. Ne 
feledkezzünk meg a helyes guminyomás beállításáról 
sem.

• A gépjárművel a megváltozott útviszonyok mellett is 
biztonságosan meg kell tudni állni, ezért a téli felkészí-
téskor szenteljünk figyelmet a fékek állapotának, vala-
mint a fékfolyadéknak is. A rossz állapotú berendezés, 
a használat során viszkozitásából vesztő fékolaj rontja 
a fék hatékonyságát, így hosszabb ideig tart megállni 
a téli útviszonyok között.

• A hideg idő beköszöntével érdemes ellenőriztetni 
a hűtőfolyadék fagyáspontját, télire cserélni a szélvé-
dőmosó folyadékot, és folyamatosan gondoskodni an-
nak pótlásáról is, hiszen a megfelelő kilátás a biztonsá-
gos észlelés egyik záloga.

Jelentős szervizköltségtől kíméljük meg pénztárcánkat, 
ha idejében gondoskodunk járművünk „fagymentesíté-
séről”. A gépkocsi megfelelő műszaki felkészítése mel-
lett azonban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a bal-
esetmegelőzésben a legfontosabb az emberi tényező.

(BRFK)
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Közös marketingwork-
shopot rendezett 
a Spin-Off Klub 
és a Corvinus Startup 
Corner a B32 Galéria 
és Kultúrtérben 
november 13-án, egy 
hétre rá pedig sörkós-
tolással egybekötött 
pódiumbeszélgetésen 
mutatkozott be a klub 
következő vendége.

A workshop nyitóbeszél-
getését a Tikkadt Szöcske 
nevű kólaitalt forgalmazó 
cég alapító-ügyvezetője, 
Neumann-Bódi Edit vezette, 
aki korábban évekig a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen 
oktatott. Hosszú előkészítő 
munkával hozta létre az ital-
műhelyt, amelyhez komoly 
vegyészeti és marketingtu-
dásra volt szükség. Az ön-
kormányzat támogatásával 
megszervezett workshopon 
Neumann-Bódi Edit tapasz-
talatait is felidézve adott ta-
nácsokat ahhoz, hogy miként 
lehet beindítani egy vállal-
kozást, milyen út vezet az öt-
lettől a megvalósításig.

– Fontos, hogy a mai vál-
lalkozók megosszák tapasz-
talataikat az utánuk követ-
kezőkkel – foglalta össze 
Kerékgyártó Gábor, a Spin-

Off Klub vezetője. 
Az önkormányzat 
vállalkozásfejlesz-
tési tanácsnoka 
hozzátette: a hall-
gatóságot elsősor-
ban az alternatív, 
k ö l t s é g k í m é l ő 
marketing, illetve 
a szolgáltatások 
megismertetésének 
lehetőségei foglal-
koztatták.

November 20-
án Dudok Ádám, 
a Horizont sörma-
nufaktúra alapítója 
volt a klub ven-
dége. A sörkósto-
lással egybekö-
tött beszélgetésen 
a közgazdász vég-
zettségű, sokáig 
tanácsadóként te-
vékenykedő Dudok 
Ádám elmondta, 
hogy minőségi 
sörök fogyasztása 
adta az ötletet hat 
éve indított vállal-
kozásához. Vég-
zettsége, üzleti gyakorlata 
segítette át az elején, például 
azon, hogy ne egyből több 
száz milliós befektetéssel 
kelljen kezdenie. A legjobb 
induló receptet házi sörfőzők 
körében hirdetett versenyen 
keresték meg.

A ma már exportáló, nemzet-
közi díjat is nyert Horizont 
vezetője szerint a gasztro-
forradalom része az igényes 
sörfogyasztás. Ahogy egyre 
inkább odafigyelnek a fo-
gyasztók, hogy mit kapnak 
pénzükért, egyre többen 
ügyelnek az összetevőkre, 

a helyi gyártásra, és ez erő-
síti a sörmanufaktúrákat. 
Dudok Ádámék az Egyesült 
Államok sörpiacára figyel-
nek, mert ott nagyjából húsz 
esztendeje tart, ami Magyar-
országon öt éve kezdődött, 
miközben a hazai bor- és pá-
linkakultúrában már ko-

rábban elindult a minőségi 
változás. Mindezek ismerete 
abban is segíti őket, hogy 
bizonyos piaci folyamatokat 
„előre lássanak”, erre ala-
pozva állítja a vállalkozó: 
az igazi sörforradalom csak 
most kezdődik.

A sörfőzés és -fogyasztás 
kultúrája itthon messze nem 
olyan erős, mint a boré vagy 
a pálinkáé. Dudok Ádám 
ezért szövetséget is alapított 
hasonló vállalkozásokkal, 
a fő cél a fogyasztók eligazí-
tása a sok új termék között.

(Újbuda)

Újbuda Önkormányzata vezető partnerként 
kezdeményezte és vezeti a Duna Transzna-
cionális Program részeként támogatott New-
GenerationSkills projektet. Ennek legfőbb 
célja a 15–26 év közötti fiatalokban rejlő in-
novációs potenciál támogatása és fejlesztése, 
valamint bevonásuk a helyi közösségi, szoci-
ális és üzleti életbe. A nemzetközi együttmű-
ködés kiemelt célja az is, hogy segítségével 
a részt vevő partnerszervezetek helyi szinten, 
hatékony szolgáltatásokkal támogassák a fia-
talokat, hogy sikeres vállalkozók vagy mun-
kavállalók legyenek.

Ennek következő lépéseként Újbuda Önkor-
mányzata új képzéseket tesz ingyenesen elér-
hetővé hat kerületi középiskola tanulóinak, 
valamint szakképzésben tanuló fiataloknak.  
– Novembertől az innovációs labor néven futó 
szolgáltatáscsomagnak a diákok igényeire 
épülő két új eleme érhető el: továbbtanulást, 
szakmaválasztást, valamint a hatékony állás-
keresést segítő tréningek indulnak a feladatra 
felkért alapítványon keresztül – jelentette be 
Molnár László alpolgármester a META-Don 
Bosco és a Számalk-Szalézi szakgimnáziu-
mok által szervezett rendezvényen kerületi 
középiskolások, diákönkormányzati tagok, 
tanárok, igazgatók és a meghívott vendégek 
előtt.

Az alpolgármester felhívta a figyelmet 
a pálya- és munkahelyválasztás kapcsán 

az átgondoltságra, a kellő időben meghozott, 
felkészült döntések jelentőségére. Kiemelte: 
a projekt erőssége azoknak a képességeknek 
a fejlesztése és készségeknek az elsajátítása, 
amelyek a tanulmányokat és végzettséget 
kiegészítve készítenek fel a sikeres elhelyez-
kedésre. Toldi Tamás, a projekt szakmai cso-
portjának vezetője arról beszélt, hogy a prog-
ramot az érdeklődő diákok valós igényei 
szerint töltötték meg szakmai tartalommal.

Az innovációs labor egyik helyszínén, 
az UP centerben az önkormányzat szervezé-
sében tavasszal indult előadások és a fiatalok 
részére vásárolt munkaállomások átadása 
óta rendhagyó beszélgetéseket, előadásokat 
tartottak, amelyek a tudásbővítést és a látó-

kör szélesítését szolgálják. Emellett a kerület 
képzésekkel és szolgáltatásokkal kívánja tá-
mogatni a fiatalokat karrierdöntésükben, ez-
zel segíti őket a választott pályán és az állás-
interjún való helytállásban. Külön figyelmet 
fordítanak azokra a diákokra, akik vállalko-
zóként képzelik el a jövőjüket iskolás éveik 
után.

A NewGenerationSkills projekt keretében 
megvalósuló következő közösségépítő ese-
ménynek november 24-én a Szent Margit 
Gimnázium ad otthont. A Neon party elne-
vezésű buliban vállalkozói témájú kvízestet 
rendeznek, amelyre várják a 18–26 év közötti 
érdeklődőket.

(Újbuda)
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Gyakorlati tanácsok 
kezdő vállalkozóknak

Merre tovább a munka világában?

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszok-
kal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, has-
nyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal 
forduljon hozzánk bizalommal!

Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?  
Hasmenés? Kíméletes endoszkópos  

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06 20/410-1926

Út a  
munkaerőpiacra
A VEKOP „Út a munkaerőpiacra”  
című kiemelt projekt része-
ként rendeztek november 
20-án munkáltatói fórumot 
a Polgármesteri Hivatalban, főként 
helyi érdekeltségű vállalkozások 
képviselőinek részvételével.

A rendezvényt a projektmenedzser, Csete 
László nyitotta meg, majd Molnár László al-
polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és be-
számolt a XI. kerület munkaerő-piaci lehető-
ségeinek változásairól is.

A munkáltatói fórum célja az volt, hogy 
a kerületi vállalkozókat tájékoztassa 
azokról a lehetőségekről, amelyek a VE-
KOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, 

Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt 
projektben állnak rendelkezésükre. Az ön-
kormányzat tanácstermében megrendezett 
esemény lapunk megjelenése után, novem-
ber 27-én kiegészül egy állásbörzével is.

(Újbuda)

Molnár László alpolgármester 
a NewGenerationSkills rendezvényén
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Programban gazdag  
advent várja az újbudaiakat

Tisztelt Újbudaiak!

A 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet értel-
mében 2010. január 1-től a fák védelme ér-
dekében a járdák síkosságmentesítését nem 
lehet sóval végezni.

Újbuda Önkormányzata e feladathoz az alábbiakkal se-
gíti a kerületi lakosokat:  10 kg-os és 25 kg-os kisze-
relésben kapható zeolit tartalmú jégoldó zsákok vásá-
rolhatók az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhelyén, a 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. szám 
alatt (bejárat az Ajnácskő utca felől).

Miért előnyös a zeolitos jégoldó használata?

A zeolitos jégoldó használatával lényegesen meggyorsítható a síkosságmentesítés (-25 oC-ig), hi-
szen a szórás után rövid időn belül feloldja a jeget a balesetveszélyes területekről. A zeolit termé-
szetes anyag, így talajba kerülve nem pusztítja el a növények gyökérzetét. Összetevőinek köszön-
hetően tápanyagként szolgál a téli időben amúgy is legyengült növényzet számára.

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:30

Felvilágosítás: +36 1 372 7695

Zeolitos jégoldó – összetétel:
• égetett, szárított (aktivált) zeolit: 78%-82%
• kalcium-klorid: 18%-22%

25 kg

2900 Ft 
bruttó

10 kg

1200 Ft 
bruttó

KAPHATÓ: 2018.12.03-tól!
100 kg feletti vásárlás esetén – előzetes 
egyeztetés alapján – segítünk a házhoz-
szállításban is.

( 120 Ft / kg )

( 116 Ft / kg )

A várakozás hangulatában tölt-
hetik az újbudaiak az advent 
időszakát. A kerületi közösségi 
házak, iskolák színes progra-
mokkal várják az érdeklődőket,  
de lesznek vásárok és jótékonysági 
gyűjtések is.

Flashmobbal kezdődik december 7-én az Újbu-
dai Petőfi Sándor Általános Iskolában a másfél 
napos albertfalvai adventi vásár: a kórus ünne-
pi műsorához bárki csatlakozhat, a karácsonyi 
énekek között lesz Leonard Cohen Hallelujá-
ja is. Utána a Petőfi Musical Stúdió előadása 
következik. A képzőművészetet többek között 
az Albertfalván élő Szövérfi Tünde hozza el 
az iskola aulájába, ahol az alkotó gyöngy ék-
szereiből és gobelinmunkáiból nyílik kiállítás. 

Másnap, december 8-án is a karácsonyi dal-
lamok, a finomságok és kézműves termékek 
jegyében folytatódik a vásár, immár a Szent II. 
János Pál Iskolaközpontban. – Számos kultu-
rális program várja az érdeklődőket – mondta 
Farkas Krisztina, a hétvégi kavalkád főszer-

vezője. – A tavalyi siker után magától értető-
dő volt, hogy az albertfalvaiak idén is közö-
sen ünnepeljenek, vásároljanak – tette hozzá 
az önkormányzati képviselő. Számos árus 
különleges termékeiből válogathatnak majd 
a vevők, lesznek például szalvétatechniká-
val készített képeslapok, horgolt tárgyak, bőr 
ékszerek, karácsonyi sütemények és díszek, 
gyógynövényekkel töltött párnák, valamint 
könyvek is. A kézműves programok részeként 
a gyerekek egyebek közt mézeskalácsot díszít-
hetnek, bőrmunkákat készíthetnek. A jó han-
gulatról az Újbudai Babszem Táncegyüttes, 
Budai Ilona népdalénekes, a Nemzet Művésze, 
valamint György Viktória Karolina musical-
énekes gondoskodik. Benedek Gyula és a Ma-
gyar Népmese Színház interaktív előadással, 
a Két Pupák Gyermekzenekar kicsiknek szóló 
dalokkal, Orosz Kornélia Elvis Presley kará-
csonyi számaival, a Weiner Leó Zeneiskola 

és Zeneművészeti Szakközépiskola növendé-
kei pedig komolyzenei koncerttel várják az ér-
deklődőket. 

„Leszáll a csendes éj” az Albertfalvi Kö-
zösségi Házban december 15-én. Az Ope-
ra- és Dalstúdió előadói karácsonyi műsoruk-
ban népszerű opera- és operettrészletekkel, 
dalokkal, zenékkel köszöntik a vendégeket. 
A műsorvezető Csák József, zongorán Hege-
dűs Valér kíséri az énekeseket. A sütemény 
és az irodalom jegyében telik majd december 
17., amikor az érdeklődők Charles Dickens 
műveiből hallgathatnak részleteket, elhangza-
nak a Karácsonyi ének jellemformálásra ösz-
tönző sorai is. A sütemények is fontos szerepet 
kapnak ezen az estén: gyorsan elkészíthető, 
laktató, sós vendégváró aprósütemények re-
ceptjeit vihetik haza a háziasszonyok, a kós-
tolni vágyókra pedig húsos, zöldséges és saj-
tos minihasék és -rétesek várnak. December 
22-én a Hahota Gyermek Színház Betlehemi 
jászolnál című darabjában kicsik és nagyok is 
átérezhetik az első szenteste szeretetét. Jézus 

születésének éjszakáját mutatja be a történet 
az óvodás és kisiskolás korosztály nyelvén. 
A szereplők királyokkal, pásztorjátékkal, ver-
sekkel és dalokkal elevenítik fel a betleheme-
zés tradícióit.

A Kelenvölgyi Közösségi Házban december 
16-án ünneplik az adventet, a programok 
résztvevői forró teára és sütire számíthatnak, 
és karácsonyi ajándéktárgyakból is válogat-
hatnak a kirakodóvásáron. A délelőttöt Di-
vényi Piroska Kerekítő foglalkozása indítja, 
utána Lovas Zsuzsanna báb- és drámapeda-
gógus Karácsonyi fények címmel hívja bábos 
drámafoglalkozásra a gyerekeket és a fel-
nőtteket. Az interaktív előadást kézműves 
foglalkozás követi, ahol adventi lámpásokat 
készíthetnek az érdeklődők. Zárásként zum-
babemutató lesz Teréki Karolina zumba oktató 
vezetésével. 

Zsongó Adventre számíthatnak az őrmezői-
ek egy színes zenés-táncos, kreativitással 
és élettel teli közösségi élménysorozaton. 
A hagyományőrző kézműves foglalkozáson 
koszorúkat, karácsonyi díszeket és ajándék-
tárgyakat készíthetnek a látogatók, a gyere-
keket zenés-bábos interaktív program várja. 
A táncra vágyó résztvevőket a Botladozók 
Táncház oktatói élő zenei kísérettel tanít-
ják meg a néptánc rejtelmeire – korhatárra 
való tekintet nélkül. Később eszem-iszom-
ra, kinti főzésre, valamint közös éneklésre 
invitálják a vendégeket a táncház és a kö-
zösségi ház tagjaival a „Cirmos ligeti tá-
bortűz” köré. Délután játszósarok is várja 
a csemetéket.

 A gazdagréti gyermekek leveleit december 
4-éig várja a Mikulás a Gazdagréti Közössé-
gi Házban  elhelyezett postaládába, ő maga 
pedig december 6-án érkezik meg, délután 
15–18 óra között. A szervezők december 
9-én, vasárnap 10 órakor mesevasárnapra 
várják a családokat: a Didergő királyt a Me-
sekocsi Színház mutatja be. 

December 1-jén ingyenes programokkal, ün-
nepi műsorral vár minden érdeklődőt a Kama-
raerdei Közösségi Ház is. Vendégségbe hívják 
a gyerekeket, szülőket, nagymamákat, nagy-
papákat, a Hacienda étterem munkatársai sült 
kolbásszal készülnek. A részvétel ingyenes, de 
a regisztrált helyeket 15.45-ig el kell foglalni. 
További információ: www.budaorsiinfo.hu



Az ünnepi várakozásról, készülődésről és a rászorulók megsegítéséről szól az adventi időszak
fókusz fókusz | 2018. november 28. | 10 11 | 2018. november 28. |  

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) 
és a Családok Éve közös szervezé-
sében rendezik meg idén a Család-
szervezetek Jótékonysági Adventi 
Vásárát december 1-jén a Millenári-
son. A teljes bevételt a siket és na-
gyothalló gyerekeket támogató Jel 
Alapítvány kapja meg. – Idén már 
harmadik alkalommal segíthetünk 
egy olyan szervezetnek, amely 
a gyermekek és családok életét teszi 
könnyebbé – emelte ki Király Nóra, 
Újbuda alpolgármestere, a Ficsak 
alapítója. A vásár programjában 
a Petőfi Musical Stúdió és az Újbudai 
Babszem Táncegyüttes elő adását is 
megnézheti a közönség. A rendez-
vény sztárfellépője Kozma Orsi, fő-
védnöke Herczegh Anita, a köztár-
sasági elnök felesége.

Advent kezdetén nyílik meg 
és karácsonyig várja a vásárlókat 
a hagyományos újbudai adventi 
vásár. A Fehérvári úti piac szom-
szédságában programokat 
és jószolgálati gyűjtőakciókat is 
tartanak. Az előkészületek napjait 
december 6-ától fenyőillat 
és ünnepi díszkivilágítás szépíti 
meg a kerület forgalmasabb 
csomópontjain, így a Bartók 
Béla úton, a Szent Gellért 
téren és a Kosztolányi Dezső 
téren, valamint a Tétényi úton. 
Az ünnepi készülődés idejére 
idén is felállítják a kültéri jászolt 
a Szent Imre-templom mellett. 
A látványos betlehemet négy 
kerületi képzőművész készítette 
ember nagyságú figurákkal.

Újbuda Önkormányzata és a Buda-Hold 
Kft. közösen várja az érdeklődőket a hagyo-
mányos adventi vásáron egészen december 
24-éig a Kőrösy József utcában, vagyis 
az Allee Bevásárlóközpont melletti sétá-
lóutcában. Advent első vasárnapján, de-
cember 2-án a Lágymányosi Bárdos La-
jos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
gyermekkórusa köszönti az érdeklődőket 
adventi és karácsonyi dalokkal. A koncert 
után Hoffmann Tamás polgármester a ha-
gyományokhoz híven felkapcsolja a dísz-

kivilágítást, majd ökumenikus áldással kí-
sért adventi gyertyagyújtással folytatódik 
az ünnepség. A műsort az Inspirál Cirkusz-
központ előadása zárja.

A decemberi heteket kitöltő karácsonyi 
hangulatban a vásárra látogatók különleges 
és hagyományos ajándékokat, kézműves, 
egyedi, illetve iparművészeti termékeket 
vehetnek. A gasztronómia kedvelői borhá-
zak termékeit kóstolhatják meg és termé-
szetesen meg is vásárolhatják, valamint 
ételkülönlegességeket, süteményeket, édes-
ségeket is fogyaszthatnak.

Az adventi időszak nem csak programo-
kat és vásárlási lehetőségeket kínál a ke-
rületieknek. A vásár területén napközben 
bárki leadhatja adományait. December 
3–9. között a Gyermekekért XI. Közhasznú 
Alapítvány tagjai kárpátaljai gyerekeknek 
gyűjtenek szaloncukrot, édességet, tartós 
élelmiszert, iskolai felszerelést, játékot 
és számítástechnikai eszközöket. Decem-
ber 10-étől 16-áig az Inspirál Cirkuszköz-
pont árusít zsonglőr- és ügyességi játékokat, 
17-étől 23-áig pedig a Down Alapítvány kí-
nál egyedi készítésű karácsonyi ajándéktár-
gyakat. A Zöldellő Angyalkert Alapítvány 
már november 18. óta árul ékszereket és új-
rahasznosított anyagból készített táskákat.

– A gondoskodás és a karácsony előtti 
adakozókedv jegyében a Budapest-Szent-
imrevárosi Szent Imre-plébánia idén is 
folyamatosan várja az adományozókat, 
akik a nehezebb helyzetű családokon sze-

retnének segíteni – mondta el lapunknak 
Várhelyi Gábor, a Budai Szent Imre-plébá-
nia karitászvezetője. Ők elsősorban a plé-
bániához kötődő rászorulóknak gyűjtenek 

tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási 
szereket, de alkalomszerűen Csévharasztra, 
a dévai Szent Ferenc Alapítványnak, illetve 
az Újbudai Humán Szolgáltató Központ-
nak is juttatnak belőlük. Pénzadományt is 
szívesen vesznek, az összegyűlt összegből 
vásárolt karácsonyi csomagokat a plébáni-
án hitoktatásban részt vevő fiatalok, illetve 
a Szent Bernát Cserkészcsapat tagjai viszik 
el a támogatottak lakására.

A hagyományokhoz híven a plébánia 
az adventi vasárnap estéken forralt borral 
és teával várja a felmelegedésre vágyókat. 
Az arra járók csatlakozhatnak a központi 
karitász Egymillió Csillag elnevezésű jóté-
konysági gyertyaárusítás akciójához is.

A templom mellett idén is felállítják 
a jászolt. A Szent Imre-plébánia 2015-ben 
kapott új kültéri betlehemet, amely négy 
kerületi képzőművész közreműködésével 
és az önkormányzat támogatásával ké-
szült el. A nem mindennapi alkotás a gye-
rekeknek szól, ember nagyságú alakok 
születtek, mintha nagy társasjáték-figurák 
volnának.

A Szent Szabina-kápolna is készül az ad-
venti időszakra. Lesz rorate, gyertyagyúj-
tás, vásár, adventi koncert, ebéd hajléktalan 
barátokkal. A kápolna várja azok jelentke-
zését, akik szívesen részt vennének a „Szál-
lást keres a Szent Család” programban. 

Ennek során egy, a Szent Családot ábrázoló 
kép vándorol családról családra.

A Gazdagréti Közösségi Ház november 
30-ától hirdeti meg adománygyűjtő akció-
ját a magyar vitézi renddel együttműködés-
ben. Péntekenként fogadják a jótékony célra 
felajánlott ruhákat, cipőket, játékokat, me-

sekönyveket, használati eszközöket, tartós 
élelmiszereket, amelyeket a rend közvetle-
nül a rászorulókhoz juttat el.

Az előkészületek örömteli, ám sokszor 
fáradságos napjait december 6-ától fenyőil-
lat és ünnepi fények szépítik meg Újbudán. 
Az önkormányzat több forgalmas közterü-
leten állít hatalmas kivilágított karácsony-
fát, egyebek közt a Bikás parkban, a Móricz 
Zsigmond körtéren, valamint a Fehérvári út 
és az Építész utca sarkán. A feldíszített fák-
nak, illetve lámpaoszlopoknak köszönhető-
en fényes díszkivilágítást kap majd a Bartók 
Béla út, a Szent Gellért tér és a Kosztolányi 
Dezső tér, valamint a Tétényi út is. 

Karácsonyig tart az újbudai vásár

A Pető Intézet tehetséggondozási programját kívánja 
elősegíteni a Rost Andrea Művészeti Alapítvány jóté-
konysági hangversenye, melyet a Vigadóban rendez-
nek meg december 19-én. A koncerten Rost Andrea 
mellett fellép Simic Aleksander csellista, a 2017-es 
Virtuózok felfedezettje, Baráti Kristóf hegedűmű-
vész, Sándor Csaba operaénekes, a Magyar Rádió 
Gyermekkórusa és Szimfonikus Zenekara Kovács Já-
nos vezényletével.

A gyerekek  
a rangsorban az elsők
A B32-ben az ünnepek 
közeledtével évről 
évre jótékonysági 
koncertet tartanak, 
hogy segítsék 
az Újbudán élő rászo-
rultakat, családokat 
vagy alapítványokat. 
Idén a Pető Intézet 
általános iskolásai 
javára ajánlották fel 
a bevételt. A november 
28-i esten a Budapest 
Jazz Orchestra sztár-
vendége Malek Andrea 
énekesnő.

• Egy korábbi interjúban azt 
mondta: a zene gyógyít és 
átformál mindent. Ez, gon-
dolom, hatványozottan jel-
lemző egy jótékonysági kon-
certre…

Az ember élete különböző 
állomásain tapasztal jót, rosz-
szat, mélyet, magasat, de eb-
ben az érzelmi hullámzásban 
az egyik biztos pont a szín-
pad, és természetesen az a kö-
zös élmény, amelyet a művész 
a közönségével együtt átélhet 
egy-egy koncert alkalmá-
val. A jótékonysági koncert 
is ehhez a lelki és szellemi 
együttléthez tartozik, de nem 
értékelném se felül, se alul, 
vagyis úgy gondolom, hogy 
nekünk, akik itt vagyunk a ki-
rakatban, ez szinte kötelesség. 
A művészetünkkel a „kiraka-
tot” másra is felhasználjuk, 
többek között arra, hogy szo-
ciálisan érzékeny témákban 
is hallassuk hangunkat. Szá-
mos szervezet támogatásában 
veszek részt, és a gyerekek 
a rangsorban mindig az első 

helyen vannak. A gyermek 
mindent visz, ők a jövő, ben-
nük van a reménység.

• A Budapest Jazz Orchestra 
klubkoncertjén Liza Min
nelli, Natalie Cole és Barbra 
Streisand dalait is énekli.

Ezek nem musicaldalok, ha-
nem olyan dzsessz-sztender-
dek, amelyek annak idején 
zenés színházi előadásokban 
szerepeltek. Ella Fitzgerald 
és kortársai kicsipegették 
a közismert produkciókból 
a nekik kedveseket, és a maguk 
nyelvére formálva interpre-
tálták őket. A Porgy és Bess, 
Gershwin 1935-ben bemuta-
tott háromfelvonásos műve 
nem musical, hanem opera. 

Frank Sinatra sem énekelt 
musicaleket. Ezeket a nagy-
szerű számokat mégis általuk 
ismerte meg a nagyközönség. 
A közismert dallamok ko-
moly szakmai állomást jelen-
tenek egy dzsesszénekesnek. 
A Budapest Jazz Orchestra, 

amely nagyon összeszokott, 
kiváló zenészekből álló csa-
pat, komoly háttér számomra, 
így felkészülten tudok az es-
tére koncentrálni.

• Több szálon kötődik a XI. 
kerülethez, elég csak a 
Szomszédok sorozatra gon-
dolni... 

A Szomszédokba nagyon fia-
talon kerültem, és bármilyen 
furcsán hangzik is, az én 
igazi énem ebben a sorozat-
ban volt látható. Önazonos 
voltam. Később milliószor 
utaztam arrafelé, ráadásul ott 
lehettem a Gazdagréti Szent 
Angyalok Plébánia alapkőle-
tételénél, ami igazán fontos 
és felemelő volt.

• Most, hogy harminc éve van 
a pályán, rendhagyó nép-
dalfeldolgozásokat is lehet 
öntől hallani a Malek Andi 
Soulistic együttesben. Ez is 
önazonos produkció?

Igen, szinte a semmiből állt 
össze ez az együttes. Jáger 
Bandi dzsesszzongorista, ze-
neszerző, producer meghívott 
egy koncertre, és azonnal 
azon kezdtünk el gondolkod-
ni, hogyan is folytassuk a kö-

zös munkát. Ilyen még nem 
volt az életemben, és óriási 
ajándék, hogy ilyen szakmai 
múlttal ismét egy önazonos 
szerepben lehetek – úgy, mint 
a Szomszédokban  – minden 
kompromisszum nélkül. Ez 
az új felállás 2016 óta mű-
ködik, most karácsonyra 
a második, Álom című le-
mezünk is megjelenik. Jáger 
Bandi átdolgozásában nép-
dalokat énekelek, a dzsesszt 
és az R&B stílust keverjük 
a magyar népzenével. A Sou-
listic a lélekzenére, valamint 
a lélek és a zene közötti szo-
ros kapcsolatra utal. Őszintén 
szeretem ezt az új szakaszt 
az életemben, nagyon fon-
tos nekem, hogy inspiráló 
és mély kapcsolatban legyek 
a munkámmal, a kollégáim-
mal, mert csak így érdemes, 
így lehet a közönséget is meg-
érinteni, eljutni hozzájuk.

(Kovács Gabriella)

Malek Andrea decem-
ber 7-én ad ünnepi 
nagykoncertet a Malek 
Andi Soulistic együt-
tessel a MOM Kulturális 
Központban.

Ingyenes korcsolyapályák a kerületbenÜnnepi Pincejárat Budafokon
Nincs karácsony 
jégpálya nélkül, Újbudán 
idén is két helyszínen 
lehet korcsolyázni. 
A Kőrösy József sétány 
melletti és a Bikás 
parki pálya ingyenesen 
használható.

A Kőrösy József utcai 500 négy-
zetméteres jégpálya a Fényes 
Elek Közgazdasági Szakközép-
iskola belső udvarán nyílik meg 
december 1-jén. Annak érdeké-
ben, hogy a korcsolyázás élmé-
nye folyamatos legyen, naponta 
legalább kétszer javítják a 6–10 
centi vastag jeget. A szervezők 
sátrat is kihelyeznek, és a pálya 
közelében mellékhelyiség is lé-
tesül. Lehet korcsolyát kölcsö-
nözni 24-estől 48-as méretig, 

a gyerekeknek 600, a felnőttek-
nek 800 forintért. A kivilágított 
pálya február 17-éig várja a kor-
csolyázni vágyókat minden nap 
reggel kilenctől este kilenc óráig.

Tavalyhoz hasonlóan a Bikás 
parkban is lesz jégpálya. A negy-
ven méter hosszú, húsz méter 
széles létesítményt december 
15-én nyitják meg, az igényektől 
és az időjárástól függően, a sze-
zon alatt vehetik igénybe az ér-
deklődők.

Ezen a télen is, várhatóan 
januárban ismét megrendezi 
a Magyar Jégkorong Szövetség 
a Jégpályák Éjszakáját. Ezen 
a napon a korcsolyázni vágyókat 
meghosszabbított nyitvatartással 
várják. Az esemény időpontját 
lapzártánk után teszik közzé.

(Újbuda)

Az adventről szól a decem-
ber 1-jei Budafoki Pincejá-
rat: az utasok ebben a hó-
napban is számos helyszínt 
meglátogathatnak Budapest 
bornegyedében, ahol kará-
csonyi specialitások fogad-
ják őket. A Törley Pezsgő-
manufaktúra, a Soós István 
Borászati Szakiskola tangaz-
daság, a Magdolna Borklub, 
a Seybold-Garab Pincészet, 
a Záborszky Pince–Borvá-
ros, a Lics Pince, a Katona 
Borház, a Várszegi Pincészet 
idegenvezetéssel, kóstolók-
kal, zenés programokkal, 
kedvezményes vásárlási le-
hetőségekkel várja az érdek-
lődőket. A Borköltők Társa-
sága Étterem, a Vasmacska 
Terasz, a Promontor Kert-

vendéglő és az Istvántanya 
Vendéglő árengedményt ad 
a Pincejárat-jeggyel érkezők-
nek.

Az adventi pincetúra során 
Záborszkyék gasztroshow-ján 
a karácsonyi menühöz látnak 
el tippekkel, a Katona Bor-
házban a Besnyői Népdal-
kör ad csengettyűkoncertet, 
a Lics Pincében pedig társke-
reséssel egybekötött előadás 
is lesz.

A Pincejárat félóránként 
forduló autóbuszai a Blaha 
Lujza térről indulnak, Újbu-
dán a Szent Gellért téren le-
het felszállni. Az egész napra 
szóló jegy ára online elővétel-
ben 1000 forint, a járművön 
megváltva 1200 forint.

(Budafok–Tétény)

Váltsuk valóra  
a meséket!  
címmel könyv-
adománygyűjtő 
akciót hirdetett 
a Libri és a Mesekő 
Alapítvány. Lap-
zártánkig már több 
mint kilencezer 
könyv érkezett a fel-
hívásra, amelyekkel 
rászoruló, hátrá-
nyos helyzetű vagy 
beteg gyermekek 
karácsonyát szeret-
nék szebbé tenni. 
Újbudán az Allee 
Bevásárlóközpont Libri könyvesboltjában helyeztek el gyűjtőpontot, ame-
lyet Jakupcsek Gabriella műsorvezető és Vecsei H. Miklós színész is felke-
resett. A szervezők azt szeretnék, ha minél többen ajánlanának fel a Libri 
Mesepontokon 3–18 éveseknek szóló, jó állapotú könyveket, lapozgatókat, 
színezőket, szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket.
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El Kazovszkij az egyik legere-
detibb művész volt, festőként, 
performerként, díszlettervezőként, 
költőként is hatalmas életművet 
hagyott maga után. A B32 Galéria 
és Kultúrtér december 11-én nyíló 
Ajándék című kiállításán jelentős 
magángyűjtők kincsei is a nagyér-
demű elé kerülnek.

Jelena Jefimova Kazovszkaja, vagy ahogyan 
a nagyközönség ismeri, El Kazovszkij a Szov-
jetunióban született 1948-ban, 1964-ben köl-
tözött családjával Magyarországra, 1977-ben 
szerzett diplomát a Képzőművészeti Főisko-
lán. Életműve nehezen besorolható, és nem is 
skatulyázható be. Avantgárd, expresszionista 
képein nagy romantikus gesztusok, drámai 
férfi-nő kapcsolatok, színek, terek, méretek, 
intenzív formák jelennek meg, de a központi 
téma mindig az önkeresés.

Személyes univerzumában megtalálhatók 
a harminc éven át űzött ünnepi játékainak 
kellékei, a Dzsan-panoptikumok monumen-
tális színpadi elemei, valamint különfé-
le gyűjteményei, egyedi punkruhadarabjai 
és testékszerei is. Imádta a kutyákat, bár 
neki sosem volt. Művészetének egyik kiemelt 
szimbóluma, az állatmotívum – amely szár-
nyas kutyaként vált ismertté – nem más, mint 
az önarcképe. Állandóan kísérletezett a leg-
különbözőbb műfajokkal és technikákkal, de 
azon kevesek közé tartozott, akik egy lépést 
sem tettek azért, hogy alkalmazkodjanak 
az új trendekhez.

El Kazovszkij hatalmas életművet hagyott 
maga után, a Magyar Nemzeti Galériában 
2014-ben A túlélő árnyéka – El Kazovszkij 
élet/mű című tárlaton több mint 400 alkotása 
került a közönség elé. A Munkácsy- és Kos-
suth-díjas művész legutolsó munkáját nagy-
betegen a Bartók 32 Galériában készítette: 
a 33 méter hosszú Papírfríz II. addigi élet-
művének esszenciájaként szinte az összes 
gondolatát, motívumát, szövegét feldolgozta 
lélekről, életről, halálról, szerelemről, ma-
gányról.

A B32-ben decemberben megnyíló Ajándék 
című kiállításon e munka részletei is megte-
kinthetők, magángyűjtők kezében lévő ke-
vésbé ismert alkotások mellett. El Kazovszkij 
munkáihoz ezúttal olyan festők, mint Med-
nyánszky László, Román György és Farkas 
István képeit is társították a rendezők, akik-
re ugyanaz a sajátos lelki magányban meg-
született szépségeszmény jellemző, mint őrá, 
és akiknek az életművét ugyancsak nehéz be-
sorolni.

(K. G.)

kult

"REGISZTRÁCIÓKOR
MOZIJEGYET ADUNK 

AJÁNDÉKBA, HA PEDIG 
ALKALMASSÁ VÁLIK, 

4000 FT ÉRTÉKŰ
ERZSÉBET UTALVÁNYT 

KAP.

Ajándék a B32 
Galériában

Cziffra György 
emlékezete  
a Ménesi úton
Cziffra Györgynek állít emléket 
a Molnár-C. Pál Műterem-
Múzeumban megnyílt Ágyúk 
és virágok című kiállítás. A Csillag 
Éva és Csillag Péter által rende-
zett tárlat a zongoraművész életén 
kalauzol végig.

A múzeum Tavasz termében fotó-
kat, a zongoraművész személyes 
tárgyait, relikviákat állítottak ki, és a falak-
ra kerültek az egyik első Cziffra-ösztöndíjas, 
Kürthy Hanna képzőművész Senlis-ben vagy 
Senlis-ről készült képei is. (A Párizs közelé-
ben lévő városban van a Cziffra Alapítvány 
székhelye.) A március 1-jéig látogatható tárlat 
anyagát az egykor a Ménesi úti házban élő fes-
tőművész, Molnár-C. Pál témához illő alkotá-
saival egészítették ki.

A kiállítást Vásáry Tamás Kossuth-díjas 
zongoraművész és karmester nyitotta meg, aki 
jó barátságot ápolt Cziffra Györggyel.

(Újbuda)

El Kazovszkij: Fassbinder lapok I., II.
lakkfilc, papír, 2 darab 14,5x10,5 cm • Horváth Károly gyűjteménye. Fotó: Onucsán Ete

Cziffra György barátja, 
Vásáry Tamás nyitotta 
meg a kiállítást
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2018. november 29., csütörtök 18 óra  

Emlékezés az 50 évvel ezelőtti  

MÉLYÉPTERVES képzőművészeti kiállításra
Budai Klub-Galéria (1111 Bp., Budafoki út 9-11.)
Kiállító művészek: Birkás Éva, Gecser Lujza,  

Horváth Péter Kornél, Kapolyi Márta, Kiss Péter,  
Kucsay József, Serediuk Péter, Simon László,  

Székely Kálmán, Tassi István, Láng-Miticzky Gábor
Díszvendég: dr. Bali János,  

a Nemzetstratégiai Kutató Intézet kutatási igazgatója
Újbuda önkormányzatának támogatásával

Újbudai tehetségkutató  
a legkisebbeknek

(Folytatás az 1. oldalról)
A Junior Ki Mit Tud idei tán-
cosait Balázs Márta, a Szi-
várvány Táncház vezetője, 
valamint Görög Zoltán, az Ex-
peridance táncegyüttes egyik 
alapítója zsűrizte. Az Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett 
művésznek két kislánya van, 
akik – elmondása szerint – 
azonnal mozogni kezdenek, 
ha zenét hallanak. Szerinte ez 
nagyon fontos, ha valaki erre 
a pályára készül, a késztetés 
és a tehetség mellett azonban 
„szamárvezetőre”, azaz ko-
reográfusra, mesterre, támo-
gatóra is szükség van.

Az énekesek csoportját ki-
csikre és nagyokra bontották 
a szervezők. A zsűri – Sipos 

Péter, az Irigy Hónaljmi-
rigy énekese, Závodi Gábor, 
Demjén Ferenc billentyűse 
és Szabó Tibor, a Kifli zene-
kar vezetője – minden fellépő-
nek építő kritikával szolgált. 
Önmagában a jó énekhang 
nem mindig elég egy jó pro-
dukcióhoz, az előadás átélése 
elengedhetetlen – emelték ki 
a szakértők. Ezt az össz hangot 
mutatta meg Fodor Szonja, 
aki a nagyok között első he-
lyezést ért el. A kicsik sorá-
ban Görög-Márki Villő volt 
az egyetlen énekes, aki mik-
rofon nélkül adott elő népdalt. 
A grémium külön értékelte 
a műfajválasztás mellett, hogy 
„ilyen kicsi létére ilyen nagy 
hanggal” és magabiztossággal 

„énekelte át a termet”. Villőt 
azért is dicsérték, mert bebi-
zonyította, hogy a popműfajok 
mellett a népzenének is van 
létjogosultsága.

A győztes fiatal előadómű-
vészeket ünnepélyes díjátadó-
val egybekötött gálaműsoron 
jutalmazták. A kategóriák 
első helyezettjei újra bemu-
tatták produkciójukat. Egyik 
nyertes sem távozott üres 
kézzel, miután az önkor-
mányzat és több kerületi cég 
is a kezdeményezés mellé 
állt, és ajándékokkal lepte 
meg a legjobbakat. Az éne-
kesek például stúdióidőt, fül-
hallgatót kaptak, a versmon-
dók e-book olvasót vehettek 
át. – Ezekkel az ajándékokkal 
egyúttal motivációt is kaptak 
a gyerekek, akik a későbbiek-
ben tovább öregbíthetik Újbu-
da hírnevét – mondta Szebeni 
Dóra közművelődési vezető.

A Junior Ki Mit Tud-on al-
kotóművészeti kategóriában is 
lehetett indulni, a leendő festő-, 

képző-, illetve fotóművészek 
egy-egy pályaművet adhattak 
be, és idei újdonságként már 
film-, illetve videó   alkotással is 
lehetett jelentkezni. A nyertes 
művekből a 2016-os vetélke-
dőhöz hasonlóan ezúttal is ki-
állítás nyílt a Rét Galériában: 
rajzfilm figurákat vagy kutyá-
kat ábrázoló rajzok, kézzel 
készített nyakláncok, virágos 
réten akrobatikus ugrást meg-
örökítő fényképek díszítették 
a Gazdagréti Közösségi Ház 
falát. A legjobbaknak járó dí-
jakat a tárlat megnyitóján ad-
ták át.

Az ez évi tehetségkutató 
azért is volt különleges, mert 
olyan fiatalok is megmutatták 
képességeiket, akik az alko-
tóművészi és az előadómű-
vészi kategóriában egyaránt 
helyezést értek el. A 2018-as 
Junior Ki Mit Tud sikerén fel-
buzdulva már most a követ-
kező versenyen gondolkod-
nak a szervezők.

(T. K.)

Budai
Gasztroenterológiai
centrum
A1 Endoszkópos centrum kft.

Gasztroenterológiai Ambulancia 
Szívvel, lélekkel

Nekünk a beteg az első, a pácienseinkért mindent megteszünk. 
Rendelőnkben az emésztőszeri panaszokkal küzdő gyermek és felnőtt 
páciensek teljes körű orvosi és dietetikai ellátást kapnak.

A szűrés, a pontos diagnosztika, a kezelés és a hosszútávú gondozás 
egyaránt feladatunk.

Tapasztalt, jól képzett kollégákkal valósítjuk meg céljainkat. 

Sok szeretettel várjuk Önöket!

 Vastagbélrákszűrés
 Gyermek-gasztroenterológia

 Altatásos vizsgálatok
 Dietetikai tanácsadás

   http://www.a1endoszkopia.hu 
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Gasztroenterológiai Ambulancia 
Szívvel, lélekkel

Nekünk a beteg az első, a pácienseinkért mindent megteszünk. 
Rendelőnkben az emésztőszeri panaszokkal küzdő gyermek és felnőtt 
páciensek teljes körű orvosi és dietetikai ellátást kapnak.

A szűrés, a pontos diagnosztika, a kezelés és a hosszútávú gondozás 
egyaránt feladatunk.

Tapasztalt, jól képzett kollégákkal valósítjuk meg céljainkat. 

Sok szeretettel várjuk Önöket!

 Vastagbélrákszűrés
 Gyermek-gasztroenterológia

 Altatásos vizsgálatok
 Dietetikai tanácsadás
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Új kollégáink: Dr. Balgha Valéria gasztroenterológus, és Dr. Szíjártó Attila sebész
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ALKOTÓMŰVÉSZET

Film/Videó
1. Landi Bernadett
2. Xteam
3. Azary Barnabás
 
Festmény/Grafika (kicsik)
1. Niszler Emma
2. Balogh Luca
3. Cziráki Szilvia
különdíj: Király Kristóf, 
Cziráki Eszter

Festmény/Grafika (nagyok)
1. Csató Boróka
2. Varga Dániel
3. Kende Borbála
különdíj: László-Olasz 
Bianka

Fotó 
1. Ivánfi Luca
2. Balogh András
3. László-Olasz Brúnó
 
Egyéb alkotóművészet
1. Kende Borbála
2. Tóth Leona
3. Varga Zsófia
különdíj: Hrucsár Mercédesz

A legfiatalabb:  
Tóth Leona (6 éves)

ELŐADÓ- 
MŰVÉSZET

 Vers/Próza
1. Nagy Petra
2. Topa Máté
3. Gebri-Horváth Bence
különdíj: Salim Osaid, 
illetve Cziráki Szilvia,  
Cziráki Eszter és 
Gebri-Horváth Bence
 
Ének (kicsik)
1. Görög-Márki Villő
2. Gyulai Mira
3. Füsti Boglárka Laura
 
Ének (nagyok)
1. Fodor Szonja Olívia
2. Cziráki Eszter
3. Tóth-György Virág
különdíj: Czomba Vanessza
 
Tánc
1. What’s my name
2. Dance is my life 
Tánccsoport
3. Papp Lili Alexandra 
és Gyurina Noémi
különdíj: FDS Crew

A legfiatalabb:  
Szeles Szófia (5 éves)
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MPL ÜNNEPI CSOMAGPONT

AHOVÁ ÜNNEPI 
CSOMAGOD ÉRKEZIK

PONT, 

 

Miért várnál a futárra?

Az Ünnepi CsomagPonton csak csomagátvétel lehetséges.

Weben rendelt belföldi csomagodat kérd a  Kondorosi úti  
Reál Alfa Szupermarket parkolójában található MPL 
Ünnepi CsomagPontra,  ahol hozzád közel, kényelmesen, 
gyorsan intézheted az átvételt.

Nyitvatartás:
H-P: 10:00 – 14:00; 14:30 – 18:00,
Szo: 10:00 – 14:00
 
Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 6.

MPL_karacsony_kontener_XI+XIX_2018_280x425.indd   2 2018. 11. 06.   14:22

hirdetés
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2018. december 9. 
vasárnap 19 óra

1116 Budapest, 
Gyékényes utca 45–47.
Telefon: 1/204-6788 
 E-mail: akh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/albertfalva/

ALBERTFALVI  
KözösségI Ház

A meghitt hangulatú estén 
a közismert dalok mellett, 
ritkán játszott csemegékkel 
is várja a zenekar a dallamos 
jazz és az igényes, 
élő popzene rajongóit!

Belépőjegy: 1000 Ft/fő

Popcorn
                               a    Chameleon Jazz Band 
                               adventi koncertje

Vásároljon MAGYAr terMelőtől MAGYAr AlMát!

Szervező: Haidar Norbert önkormányzati képviselő

Fővédnök: dr. Hoffmann tamás polgármester

2018. december 1. (szombat) 9–12 óráig  
vagy a készlet erejéig,  
1119 Budapest sopron út 50.  
(Domokos Pál Péter általános Iskola előtt)

Az alma ára: 6 kg 1000 ft, 13 kg 2100 ft,
típusok: Golden, Freedom, Jonagold, Granny Smith,
valamint gyümölcs- és zöldséglevek,  
és lekvárok széles választékban

Várunk mindenkit szeretettel!

KeDVezMénYes 
AlMAVásár

Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.

December 11. 15.00
Az Újbudai Montágh Imre  
Készségfejlesztő Speciális  
Szakiskola diákjainak  
csoportos kiállítása

December 12. 18.30
Női Sarok
Tényleg a hasukon keresztül vezet 
a férfiak szívéhez az út?
Vendég: Zsolti bácsi, a gasztroblogger
Miről szól valójában a Zsolti bácsi 
konyhája és a Cukrászda?
A részvétel ingyenes.

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

December 6. 15.00–18.00
A Mikulás bácsi látogatása
A nagyszakállú ebben az évben is el-
látogat a GKH-ba. Lehet neki verset 
mondani, énekelni, és azt ígérte, hogy 
minden jó gyereket megajándékoz 
egy-egy kis aprósággal.

December 9. 10.00
Mesevasárnap – A Didergő király
Hiába jön a panasznapon ember, asz-
szony, a király csak a saját gondjával 
van elfoglalva. Tehet akármit az ud-
vari bolond, az udvarmester, a fűtő, 
a király csak fázik és fázik. Udva-
ra, erdeje, országa bánja didergését. 
Az egyetlen, ami felmelegítheti tes-
tét-lelkét: a szeretet.

Jegyár GKH-klubkártyával: 900 Ft, 
anélkül: 1200 Ft, kétéves kor alatt 
az előadás ingyenes.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

December 7. 18.00
20 éves a Kelenvölgyi Festőiskola  
– kiállításmegnyitó
A Kelenvölgyi Festőiskola 1998-ban 
alakult meg Barlai László festőmű-
vész vezetésével. Azóta 45–50 tanít-
vány fordult meg náluk, és számos 
kiállítást rendeztek. A hagyományos 
évzáró tárlat azt is bemutatja, hogy 
az elmúlt időszakban ki hogyan fejlő-
dött, mit hozott létre.

December 8. 9.00–14.00
Garázsvásár 
Az adventi időszakban megrendezett 
bolhapiacon lehetőség nyílik dekorá-
ciók és jó állapotú játékok, ajándékok 
megvásárlására is.
Asztalfoglalás és információ: 424-
5363; kkh@ujbuda.hu

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

December 15. 19.00
Adventi Fényváró Flamenco  
– az Aldebaran Kompánia műsora 
Bajnay Beáta vezetésével
A haladó, a középhaladó és a kezdő 
csoportok koreográfiáiból álló műsort 
az alkalomhoz kapcsolódó gondolat-
ébresztő versek és idézetek egészítik 
ki, meglepetés-vendégművész tolmá-
csolásában.
Belépő: 1500 Ft, diák/nyugdíjas: 
1200 Ft.

Meglepetések és 
rejtvények textilen

Kulturális programajánló

A Z generáció mentális, pszi-
chés problémáit boncolgatja 
a textliművészet változatos 
eszközeivel Horváth Ildikó 
Tünet című kiállítása, ame-
lyet Zala-Szabó Diána mű-
vészettörténész nyitott meg 
november 15-én az Újbuda 
Galériában.

A különösen kreatív alkotó 
Újbudán nőtt fel, Rónai Éva 
textilművész tanítványaként 
szerette meg a kárpitot mint 

anyagot, és most örömmel 
hozta nehéz témát feldolgo-
zó tárlatát a Zsombolyai úti 
galériába. A december 14-
éig, hivatali időben látogat-
ható kiállításon a textilmű-
vészet számos kreatív ága 
megjelenik. Minden alkotás 
egy-egy meglepetés, elgon-
dolkodtató rejtvény, amely 
élményt is kínál a befogadó 
nézőnek. 

(Újbuda)
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Hahota jóga
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.), minden 
hétfőn 9-től; ingyenes; vezeti: Domján Ferenc önkéntes; informá-
ció: hétköznap 9–14 óra között a 372-4636-os telefonszámon
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.), minden pénteken 10-től; ingyenes; veze-
ti: Király Vilma önkéntes; információ: hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os telefonszámon
Helyszín: Bikás park, kék sportpálya melletti füves terület, 
minden kedden és csütörtökön 9-től; ingyenes; vezeti: Király 
Vilma önkéntes; információ: 06/20/946-9793

Gyógytorna-tanácsadás 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.). Személyre szóló tanácsadás szakember 
vezetésével minden hétfőn 14–16 óra között. Előzetes jelentke-
zéshez kötött. Információ és jelentkezés: hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os telefonszámon

Jogi tanácsadás
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); min-
den szerdán 16–17 óra között; ingyenes; csak előzetes bejelent-
kezés alapján: 06/70/525-8748

December 2. Természetjárás
„Mikulás-váró séta” a Nagy Hárs-hegy körül. Táv: 6 kilomé-
ter, szint: 200 méter; ingyenes; előzetes jelentkezés szükséges. 
Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, 22-es busz megállója; jelent-
kezés/információ: Pólya Tamás (Műanyag SC) 06/70/580-8079

December 5. Táplálkozási tanácsadás
Rendszeres program kéthetente szerdai napokon. Személyre 
szóló tanácsadás szakember vezetésével.
9.30–11.30 Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső 
u. 3.)
13.30–15.30 Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)
Előzetes jelentkezéshez kötött. Információ és jelentkezés: hét-
köznap 9–14 óráig  a 372-4636-os telefonszámon

December 8. Természetjárás
Budai-hegység, Ady-liget–Kecske-hát (Nagy Kopasz)–Nagy-
kovácsi. Táv: 13 kilométer, szint: 350 méter; előzetes jelent-
kezés szükséges. Találkozó: 8.30, Széll Kálmán tér, 61-es 
vill. megállója; ingyenes; jelentkezés/információ: Joó Ferenc 
(Műanyag SC) 06/20/411-1621

December 15. Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum
Az Isteni nő (Devikultusz) című kiállítás megtekintése veze-
téssel. Előzetes jelentkezés szükséges december 10-éig. Talál-
kozó: 10 óráig a múzeum előtt (Bajza utcai földalatti megálló); 
belépődíj: 600 Ft/nyugdíjas, 70 év felett ingyenes; jelentkezés/
információ: Hattyár Zsuzsa (Caola) 06/30/352-2694

December 15. 12.00–13.00 Médiaműhely
A 60+Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rá-
dióban (FM 98.0); Újbuda 60+ Médiaműhely (Kéri Juli) 
06/30/453-8755

PrOgramajÁNLó

Újbudai Önkéntes koordinációs  
és Módszertani kÖzpont

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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 

Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
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

Caring         City a gondoskodó város

Amennyiben Ön az akciónkban részt vevő teljes áras Summit iQ i2400 CIC hallókészüléket vásárol, akkor a hallókészülék árából 
biztosított kedvezmény mértéke megegyezik az Ön életkorával. Maximális kedvezmény mértéke 80%.  Akciónk 2018. nov. 5. és dec. 14.  
között a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben. 

Bp. XI. ker., Fehérvári út 79.
06 30 825 9273 
06 1 462 6052

A maximálisan adható kedvezmény 80%

Életkor = Kedvezmény a hallókészülék árából
Készüljön velünk a karácsonyra!

Mélyhallójárati hallókészülék, 
a legtöbb fülben láthatatlan.

Ahány éves, annyi % kedvezményt adunk
mélyhallójárati hallókészülékünk árából

DECEMBER 14-ig

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

60+ Városismereti  
séta – gyalogtúra
December 10., hétfő – Séta a Várhegyen

Találkozás: 10 órakor a Széll Kálmán téren, a várbusz megál-
lójában (16, 16A)
Költség: nincs
Időjárásnak megfelelő öltözet és kényelmes cipő szükséges
A program kb. 13 óráig tart
Előzetes visszaigazolás nem szükséges
A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet Újbuda önkéntes
telefon: 06/30/862-8152, 
e-mail: domoszlai.erzsebet@gmail.com

Újbuda 60+  
Idősek Karácsonya

Fűszerek a karácsonyi 
időszakban
Az előadás során a régiónkban a karácsonyi időszakhoz kap-
csolódó fűszerekkel és azok egészségre gyakorolt hatásaival 
ismerkedhetnek meg. Terítéken lesznek a különféle fogások 
elkészítéséhez használt hazai és külföldi növények, mint a roz-
maring, a fokhagyma vagy a kakukkfű, valamint a forralt bo-
rok ízesítéséhez használt fahéj és szegfűszeg. Szóba kerülnek 
még az emésztési problémák kezelésében hagyományosan al-
kalmazott köményfélék is. A foglalkozás során a fűszerekből 
bemutató anyag is rendelkezésre áll, amit a résztvevők áttanul-
mányozhatnak.

Időpont: december 14. 12.00–13.00, helyszín: Újbudai  
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)

mEgHÍVó
a képviselő-testület  

2018. december 4-én (kedd) 
9.00 órakor  

a Polgármesteri Hivatal 
földszinti nagytermében  
(XI., Zsombolyai u. 5.)  

tartandó ülésére.
Napirend:

KÖZMEGHAllGATáS
A közérdekű kérdések 

és javaslatok előzetesen 
leadhatók 2018. november 13. 
9 órától november 27. 12 óráig 

a Polgármesteri Hivatal Bocskai 
út 39–41., Zsombolyai utca 4. 
és Zsombolyai utca 5. alatti 
épület portáján elhelyezett 

gyűjtőládákba, illetve az ezen 
időszakban működő  

kozmeghallgatas@ujbuda.hu 
e-mail címre.

 
Budapest, 2018. október 17.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Talajvízkút fennmaradási  
és üzemeltetési engedélyezéséről

A kormány a felszín alatti vízkészletek védelmében a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvényben előírta, hogy mentesül a vízgazdál-
kodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki engedély nélkül vagy en-
gedélytől eltérően létesített kutat ingatlanán, ha a vízjogi fennmaradási/
üzemeltetési engedélyezési eljárást 2018. december 31-éig kérelmezi, 
és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Fontos, hogy ásott és fúrt kutak esetében is le kell folytatni az enge-
délyezési eljárást abban az esetben, ha a kút nem rendelkezik létesítési 
engedéllyel.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési ön-
kormányzat jegyzője gyakorolja, így a XI. kerületben a Budapest Fővá-
ros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának jegyzője. A jegyzői 

engedély hatálya alá azok a kutak tartoznak, amelyek esetében az aláb-
biak együttesen teljesülnek: a vízigény magánszemély részéről merül 
fel (nem gazdasági célú vízigény), háztartási vízigényt vagy háztartá-
si ivóvízigényt elégítenek ki, kizárólag talajvíz, illetve parti szűrésű 
vízkészletet termelnek, nem érintenek vízbázisvédelmi területet és évi 
legfeljebb 500 köbméter a vízkivétel.

Ha a fenti feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor az engedélyt 
az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál kell kérni.

Az engedély benyújtásához szükséges dokumentációt a 41/2017. (XII. 
29.) BM rendelet 2. mellékletének II. pontja tartalmazza, a kérelmet 
3000 Ft illetékkel kell ellátni.

További információval kapcsolatban Újbuda Polgármesteri  
Hivatalának Környezetvédelmi Osztálya áll rendelkezésükre:  

Daruka Rita (telefon: 3724-654).

tÁjéKOztató

Újbuda Önkormányzata hagyományosan idén is megszervezi 
Idősek Karácsonya rendezvényét a kerületben élő időskorúak 
részére, december 19-én 10–16 óra között, hat különböző kerü-
leti helyszínen. A rendezvényen Hoffmann Tamás polgármester 
és Molnár László alpolgármester köszönti a résztvevőket, illet-
ve karácsonyi műsorral kedveskedünk.
A helyszínekről és időpontokról december 5-étől érdeklődhet-
nek az alábbi felületeken:

• a programközpontokban, személyesen:

° Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.): hétköz-
nap 8 és 12 óra között
° Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ 
(Kérő u. 3.): hétköznap 9 és 14 óra között

• hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
• az Újbuda újság következő, december 12-én megjelenő szá-

mában
• az idosbarat.ujbuda.hu oldalon, a 60+ program Facebook-ol-

dalán

Kulturális séta
A nagy érdeklődésre való tekintettel megismételjük a kerületi 
kulturális sétát
Időpont: 2018. december 5.
Program: 
• Buda és Pest kézfogója (egyesítése)
• Filozófusok kertje
• Gellért gyógyfürdő látogatása (szakvezetéssel kb. 1 óra)
Találkozó: 9.30-kor a Móricz Zsigmond körtéri Gomba előtt
Jelentkezési határidő: 2018. november 30.
Előzetes jelentkezés szükséges a szervezőknél (Caola SE Ter-
mészetjáró Szakosztály túravezetői):
Soltész Ferencné, telefon: 06/70/572-0184
Méri Sándorné, telefon: 06/30/549-8457



19 | 2018. november 28. |  mozaik
KErESztrEjtVéNy FOgadóórÁK

aPróHirdEtéS
 » LaKÁS, iNgatLaN

INGATlANIRODáNK eladó budapesti lakásokat keres. 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap!  
06/20/9600-600.
21/72 TULAJDONI hányad eladó a Beregszász úton. 
www.2172sasadon.blogspot.hu

 » VÍz, gÁz, ViLLaNy, FűtéS
VIllANYSZERElÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ által minősített 
és ajánlott vállalkozó! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664.

 » LaKÁSSzErViz
lAKáSFElÚJÍTáS teljes körűen! 06/1/202-2505, 06/30/251-
3800, Halász Tibor.

 » tV, SzÁmÍtógéP
SZáMÍTÓGÉP-JAVÍTáS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/8572-653.

 » SzOLgÁLtatÁS
DUGUláSElHáRÍTáS a kerületben: 06/30/9210-948.
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, referenciákkal: 
06/20/396-1933.
lAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása, 
korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.

KÖlTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 06/1/403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTáS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.
WWW.AJTOABlAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása, 
festése, szigetelése garanciával, felmérés díjtalan. Horváth 
Ákos, 06/70/550-0269.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
BEJáRÓNŐ 800 Ft/óra. Tel.: 06/70/572-7143.

 » régiSég
ARANY, EZÜST, borostyán, drágakő és régiség felvásárlása 
azonnal készpénzben! T.: 350-4308, 06/70/884-4084. Cím: 
XIII., Hollán Ernő u. 4.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. Tel.: 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
KElETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.

 » ÁLLÁSt KÍNÁL
AlAPSZINTŰ épület-karbantartó feladatok ellátására 
keresünk: *részmunkaidős* vagy tevékeny nyugdíjas 
munkatársat, valamilyen *építőipari* szakmai gyakorlattal, 
XI. kerületi *Sztregova* utcához közeli lakással. Bérezés 
megegyezés szerint, a munkaidő függvényében. Jelentkezését 
a +36/30/362-3037-es telefonszámon várjuk.

 » KöNyVEK
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd, orvos és pap könyvhagyatékát 
antikváriumunk korrekt áron, negyven év szakmai 
tapasztalattal megvásárolja. Tel.: 06/1/787-9282, +36/30/877-
1460.
KÖNYVFElVáSáRláS készpénzért! Könyvtáros 
diplomával, 20 éves szakmai tapasztalat, Atticus Antikvárium. 
06/20/9313-773.
KÖNYVMOlYOK új és használt magyar nyelvű könyveket 
vesznek. 06/20/4774-118. Kérésére ingyenes lomtalanítás 
pincétől a padlásig.

 » VEgyES
AUTÓFElVáSáRláS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.

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

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández  

• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:   
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

Idén nyáron elhunyt 
Kossuth-díjas költőnk 
Eső, szél, sár című köl-
teményéből idézünk 
három sort.

Vízszintes: 1. Téli 
csapadék hullik belő-
le. 7. Az idézett költe-
mény szerzője (N, á). 
10. Felmenő. 12. Mással 
rendeltet el. 13. Három 
hónapnál tovább tar-
tó betegség jelzője. 15. 
Opel-típus. 17. Sav igéje. 
19. Ezen a helyen. 20. 
Benini kisváros (AZO-
VE). 21. Verdi-opera. 22. 
Az idézet első sora (S, 
T, G, Ő). 23. Világbaj-
nok orosz jégkorongozó 
(Pavel Vlagyimirovics). 
24. Horoló egynemű be-
tűi. 25. Trombitahang. 
26. Virágrész. 27. Tárcsa 
páros betűi. 28. Tánc, 
spanyolul. 30. Kézzel 
jelez. 32. Pertu. 33. Ter-
mészetes anyagból ké-
szült templomi szobor. 
35. Frank Herbert klasz-
szikus sci-fi regénye. 37. A Nagy-tavak egyike. 39. Daganatos. 41. Né-
met író testvérpár (Heinrich és Thomas). 43. Politikus, pártelnök (Ta-
más). 45. Kettős betű. 46. Tartó. 48. Ázsiai hegység. 49. Bűzlik páratlan 
betűi. 50. Türr Lajos. 52. Szobrot farag. 54. Mozgás befejező fázisa! 55. 
Flamand barokk festő (Frans). 58. A fenyőfélék elszáradt, fásodott ter-
mős virágzata. 59. Ez a szakadék kedvelt turistahely Dobogókőtől É-ra. 
60. Hevesen mozgat. 61. Spanyol férfinév. 62. A reneszánsz és a barokk 
zene egyik fő hangszere. 64. Felhőhöz hasonló fénylő alakulat a csilla-
gászatban. 66. Európa Kupa, röv.

Függőleges: 1. Feltéve. 2. Umberto Giordano operája 1898-ból. 
3. A kezdetektől. 4. Jászai-díjas színész (Attila). 5. Belső meg-

győző dés. 6. Felvigyá-
zó. 7. Orvosi székfű, 
Berlinben! 8. Ünnepé-
lyesen felavat. 9. Belül 
nyit! 10. Dugványoz. 
11. Káté! 14. Tenisz-
kellék. 15. Az idézet 
második sora (A, N). 
16. Szereplő Verdi „A 
trubadúr” operájából. 
18. Bécsi tanács! 21. 
USA-tagállam. 22. Női 
becenév. 24. A kender 
gyantájából készült 
drog. 28. A nyomás 
egyik, általánosan 
használt mértékegy-
sége. 29. Létszerűség. 
31. Elvisel. 33. Nö-
vény. 34. Ismeret. 36. 
Veszprém megyei köz-
ség. 38. Trinitro-to-
luol, röv. 40. MEJ. 42. 
Az idézet harmadik 
sora (E, I, Ő). 44. Fo-
lyékony anyag pára-
ként eloszlik. 47. Vég-
tag. 49. A Nyugat első 
nemzedékének tagja 
(Mihály). 51. Földre 

helyez. 53. Temetkezési hely. 55. Mesebeli anyó. 56. A bőr fel-
ső rétege. 57. Nagy-…, egykori dunai sziget a Rábca torkolatánál 
(TÁKÓ). 58. Ősi görög város Iónia tengerpartján. 61. Kaffogás ré-
sze! 62. Germánium vegyjele. 63. Alföldi Róbert. 65. Hosszmér-
ték, röv.

Beküldendő: vízsz. 7. és 22., függ. 15. és 42. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 21–22. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Néha a köd hó szagot érzet, ágyaink 
színes avarra vetvék. NYERTESE: Karsai József, 1113 Bp., Kászony u. 
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) 
vehető át.

PÁrtOK ESEméNyEi
 » a Xi. KErÜLEti FidESz 

PrOgramjai
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-
3439. Nyitva tartás: hétköznap 
14–18 óráig, e-mail: ujbuda@
fidesz.hu, www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, 
facebook.com/istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozá-
si tanácsadással, 17–18 óráig Roz-
gonyi György ingatlaneladási ár 
és vételhez kapcsolódó tanácsadás-
sal (időpontfoglalás: 06/70/4545-
163) várják az érdeklődőket.

 » a Xi. KErÜLEti mSzP 
PrOgramjai
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; 
Nyitva tartás: H, K, CS: 10.00–
13.00; K, SZ, P: 15.00–17.00; 
e-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.fa-
cebook.com/mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap 
harmadik szerdáján 15.30–17.30. 
Pszichológiai tanácsadás: minden 
hónap első keddjén 14.00–17.00 

(telefonos egyeztetés: Szőllősi Ág-
nes 06/20/979-3369). Az MSZP 
Újbudai Szervezete december 15-
én (szombaton) 9 és 13 óra között 
tartja hagyományos MINDENKI 
KARÁCSONYA karitatív ren-
dezvényét (MSZP-iroda, Mérnök 
u. 40.). A rászorulók ruhát, cipőt, 
gyermekjátékot választhatnak ma-
guknak, szerény megvendégelés 
mellett. A szervezők az általuk 
összegyűjtöttekhez várnak min-
den további felajánlást: ha van Ön-
nek jó állapotú, de már nem hasz-
nált ruhája, cipője, játéka, akkor 
kérjük, hozza be irodánkba, hogy 
segíthessünk vele másokon.

 » a Xi. KErÜLEti KdNP 
PrOgramjai
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-
0474. Az iroda hétköznap 14–
18 óra között várja szeretettel 
az érdeklődőket. November 29-
én, csütörtökön 18 órától Bogár 
László tart előadást Folyamatos 
jövő címmel.

 » a Xi. KErÜLEti LmP  
PrOgramjai
Az Újbudai lMP Klub minden 
hónap első péntekén 19–21 óra 
között, az F2 Klubban (Fad-
rusz utca 2.) várja az érdeklődő-
ket. Jöjjön el, és beszélgessünk 
helyi vagy országos ügyekről, 
problémákról, és ismerje meg 
a javaslatainkat! Tel.: 06/70/511-
6390. Web: facebook.com/lmp-
delbuda, e-mail: bp1122@lehet-
mas.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 kocs-
mapolitizálás 18 órától a Kosz-
tolányi Dezső téren, a Lenke 
sörözőnél.

 » a Xi. KErÜLEti PÁrbESzéd 
PrOgramjai
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-
4091. Fogadóóra megbeszélés 
szerint.

 » a Xi. KErÜLEti  
dEmOKratiKUS 
 KOaLÍCió PrOgramjai
Az újbudai választókerület el-
érhetőségei: 1506. Budapest 
116. Pf.147., e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demok-
ratikuskoalicioujbuda, tel.: 
06/21/300-1000. Az iroda címe: 
1118 Bp., Kaptárkő u. 8.
Programok: Gréczy Zsolt or-
szággyűlési képviselő foga-
dóórája november 29-én, csü-
törtökön 17–19 óráig; dr. Bács 
Márton önkormányzati képvi-
selő fogadóórája december 4-én, 
kedden 16–18 óráig; dr. László 
Imre országgyűlési képviselő 
fogadóórája december 11-én, 
kedden 17–19 óráig várja az ér-
deklődőket.

BARABáS RICHáRD (PáRBESZÉD) 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.  
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. Kérésre házhoz megyek! 
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.   
GÖRÖG ANDRáS (MSZP–DK) önk. képv.    
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.  
Időpont előzetes egyeztetés alapján  
telefonon: +36-30/563-7926 vagy  
e-mailben: 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,  
e-mail: 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   
MOlNáR GYUlA (MSZP) ogy. képv.   
Minden hónap első keddjén, 17 órakor,  
XI. Mérnök utca 40. Telefon: 06-30/566-4302
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.   
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.
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Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

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

Új LaKóiNK 

közös

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

KÍVÁNSÁGOK?
TELJESÍTVE!
Vásárolj, regisztrálj, 
 és nyerj minden nap!

RÉSZLETEK: www.al lee.hu

D E C E M B E R 

1 – 24.
A kép 
illusztráció.

Fotózkodj hógömbünkben,  
és támogasd  
a Pető Alapítványt!

FŐDÍJ:  
SMART Electric Drive 
1 éves, korlátlan használatra

Allee_karacsony_sajto_280x210.indd   1 2018. 11. 19.   12:39:33

Sebők Milán-
nak hívnak, 
s z e p t e m b e r 
7-én születtem 
3900 grammal 
és 57 centimé-
terrel. Minden 
családtag izga-
tottan várt, hi-
szen én vagyok 
nagyszü le im 
első unokája. 
Szeretek a kiságyamból nézelődni, ismerkedni a világgal, de 
a legjobban azt kedvelem, ha a felnőttek karjaiban lehetek.

Mikó Fanni Gré-
tának neveztek el 
a szüleim, szep-
tember 6-án dön-
töttem úgy, hogy 
most már megné-
zem, mi a helyzet 
a pocakon kívül 
is. Anyukám, 
apukám és a nő-
vérkém is nagyon 
várt már, velem 

lett egész a család. Még csak két hónapja vagyok itt, de már 
tudom, ha elég hangosan sírok, akkor all inclusive az ellátás. 
Szeretek a pihenőszékemben a nappali közepén ülni, és nézni, 
ahogy nyüzsögnek a többiek körülöttem, illetve mikor felkere-
kedik a család, és sétálunk egy nagyot a friss levegőn.

„Bekuckózós”  
téli desszert

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Az ilyen napokra hozta el 
Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje a szegfűszeges 
körtés crumble-t, melyet házi 
fahéjfagylalttal tálal.

Hozzávalók 4 főre:
A körtés alaphoz:
• 250 dkg körte
• 20 dkg barnacukor
• 2 db narancs lereszelt héja 
és 1 narancs leve
• leheletnyi őrölt fahéj 
és szegfűszeg

A morzsához:
• 60 dkg hideg vaj
• 60 dkg barnacukor
• 80 dkg liszt
• 12 db zabkeksz
• 20 dkg mogyoró
• 4 teáskanál sütőpor

A fagylalthoz:
• 5 dl tej
• 5 dl tejszín
• 8 db tojássárgája
• 1 db vaníliarúd
• 3 g őrölt fahéj
• 15 dkg cukor

Elkészítés:
A körtéket hámozzuk meg, 
távolítsuk el a magházat, vág-
juk 1x1 centis kockákra, majd 
tegyük egy kivajazott tálba. 
Szórjuk meg barnacukorral, 
a narancsok lereszelt héjával, 
és csepegtessük rá a kifacsart 
levet is. Hintsük meg fahéj-
jal és egy kevés őrölt szeg-
fűszeggel, aztán helyezzük 
a 220 fokra előmelegített sü-
tőbe mintegy negyedórára.

Amíg a körte sül, készítsük 
el a morzsát. A vajat vágjuk kis 
kockákra, törjük össze a mo-
gyorót, majd dolgozzuk ösz-
sze a barnacukorral, a liszttel, 
a zabkeksszel és a sütőporral.

Amint elkészült a körte, 
egy kisebb tepsibe vagy for-
mákba adagoljuk és befedjük 
a morzsával. Letekerjük a sü-
tőt 180 fokra, és 20 percig to-
vább sütjük a desszertet.

A fagylalthoz a tejet, a tej-
színt, a tojássárgáját, a cukrot, 
a vaníliát és a fahéjat folya-
matos kevergetés közben, las-
sú tűzön 82 fokra melegítjük, 
majd lehűtjük, és fagylaltké-
szítőgépbe tesszük. Ha nincs 
otthon ilyen gépünk, akkor 
műanyagedénybe tesszük 
a masszát, és behelyezzük 
a fagyasztóba. Fél óránként 
átkeverjük. Mikor megder-
medt a fagylalt, a desszert te-
tején tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánunk!

A hűvös téli napokon előfordulhat, hogy 
nincs is máshoz kedvünk, mint a legkényel-
mesebb melegítőnkben és gyapjúzokninkban 
egy hatalmas bögre kakaóval vagy teával 
„bekuckózni”, és élvezni csendben kedvenc 
könyvünket.


