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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
Új jelképet kapott
a 200 éves Albertfalva

Korai Fejlesztő Központ:
megújult az épület
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Zelk Zoltán-emlékszoba
nyílt Őrmezőn

A Magyar Festészet Napja
Újbudán
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Megkezdte a munkát
az új képviselő-testület
Október 24-én megtartotta alakuló ülését Újbuda Önkormányzatának új képviselő-testülete. Az ünnepélyes eskütételek után László Imre polgármester
röviden ismertette programját. Hangsúlyozta, hogy orvosként elsődleges feladatának tekinti az egészségügy rendbetételét, ezen kívül elsősorban az utak
állapotának és a parkolási lehetőségek
javításának tervét, valamint a zöldterületek növelésének fontosságát emelte
ki. László Imre megköszönte a támogatást a választóknak, és tevékenységének főbb irányai között megemlítette
a kerületi városrendezési szabályozási
tervek felülvizsgálatát, a forgalomszervezés és a közösségi közlekedés újragondolását a fővárossal közösen, a civil
és polgári szerveződések támogatását,
az átlátható önkormányzati gazdálkodást, a hiteles és nyitott tájékoztatást,
valamint a lakosság bevonását a kerületi
döntésekbe.
Az új polgármester, valamint a képviselők október 21-én vették át megbí-

zólevelüket a választási bizottságtól,
október 22-én pedig a 13 nemzetiségi
önkormányzat képviselői kapták meg
a mandátumaikat igazoló okmányokat.
Az október 13-án megtartott önkormányzati választásokon a Momentum,
a Demokratikus Koalíció, az MSZP,
a Párbeszéd és az LMP összefogásával
indult László Imre a szavazatok többségének megszerzésével lett polgármester.
A képviselő-testületbe az egyéni választókerületekből tizenhatan kerültek
be a Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP
és a Jobbik közös jelöltjeként, és egy fő
szerzett mandátumot a Fidesz, a KDNP
és az Összefogás Újbudáért Egyesület
színeiben. Kompenzációs listáról a Mi
Hazánk Mozgalom egy jelöltje, valamint a Fidesz, a KDNP és az Összefogás
Újbudáért Egyesület hat támogatottja
lett képviselő. A 115 újbudai szavazókörben a választásra jogosultak 57,83
százaléka, azaz 63 039 fő jelent meg.
(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Tisztelet 1956 hőseinek

A nemzeti ünnep alkalmából több helyszínen
emlékezett meg a 63 évvel ezelőtti eseményekről Újbuda Önkormányzata. A kerület
vezetőinek jelenlétében megtartott
rendezvények sorát koncert zárta
a Szent Imre-templomban.
Október 22-én a Domokos Pál Péter Általános Iskolában
kezdődtek el az 1956-os forradalom és szabadságharc kerületi rendezvényei. Az ünnepségen köszöntőt mondott Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria iskolaigazgató, majd László
Imre polgármester beszélt a gyerekekhez. Saját emlékeire
hivatkozva hangsúlyozta: örömteli, hogy a mai fiatalságnak
nem kell átélnie 1956 borzalmait. Molnár Gyula országgyűlési képviselő beszéde után a hetedikesek bemutatták Napló
a padláson című előadásukat, amely a forradalom idején tizenkét esztendős Csics Gyula író naplóbejegyzései alapján
készült.
A kerületi ünnepségek sora a Szent Imre Kórházban folytatódott, ahol László Imre, Molnár Gyula és Orosz Anna önkormányzati képviselő koszorúzta meg az ottani orvosok,
nővérek és más kórházi dolgozók 56-os helytállását hirdető
emléktáblát. Ezt követően az Október huszonharmadika utcában lévő emléktáblánál a Lágymányosi Bárdos Lajos Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói adtak műsort, majd
Keller Zsolt önkormányzati képviselő mondta el köszöntőjét,
kiemelve az 56-os fiatal hősök elhivatottságát és szabadságvágyát, amely egységbe kovácsolta őket a nehéz időkben.
A megemlékezés koszorúzással ért véget.
(Folytatás a 3. oldalon, cikkeink a 2. oldalon)
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Újbuda,
a forradalom
bölcsője

vel együtt semmit nem lehetett kezdeni. Felmenőim
humán
beállítottságúak,
a nagyapám, Hajnal István
történészprofesszor volt, de
döntenem kellett, és a Műegyetemre jöttem. Mellette
szerkesztettem újságokat,
írtam cikkeket, foglalkoztam irodalommal, így találtam rá Gérecz Attilára.
Édesapámat is bebörtönözték, sokat mesélt az akkori értelmiség, politikusok,
egyházi személyek börtön
éveiről. Gérecz Attila 1950
óta ült politikai okokból, ő
volt az egyedüli, aki akkoriban meg tudott szökni a váci
fegyházból.
• Hogy történt ez?

1954. július 18-án, jégeső
közepette úszta át az áradó
Dunát, és három napig nem
tudták elfogni. Az óriási
teljesítményhez Gérecz sportolói múltja
is hozzájárult, öttusázó volt, az olimpiai
válogatott tagja. Nagyon szépen írta meg
szökésének történetét egy versben és egy
vécépapírra írt levélben, amit a börtönből kicsempésztek, és édesanyjának eljuttattak.

Gérecz Attila
(1929–1956)
Hajnal Géza vízépítő mérnök
2008 óta vezeti BME Vízépítési
és Vízgazdálkodási Tanszékét,
de irodalmi tevékenységet is
folytat. Könyvet írt egy 1956-os
hős, Gérecz Attila költő életéről
és munkásságáról, és a hagyatékot is ő gondozza.
• Miért lett egy mérnök-tanár Gérecz
Attila költő életének és munkásságának kutatója?
A matematikát és az irodalmat szerettem
legjobban a gimnáziumban, ám a kettő-

• Miben rejlik Gérecz költői nagysága?
Fiatalon került börtönbe, ott kezdett verseket írni. Nem ismerte, nem tanulta
József Attilát, Kosztolányit, mégis megjelennek költészetében a nagy elődök.
A Levél című versében például Kosztolá-

nyi Hajnali részegségével játszik. Nem jelenhettek meg a művei a rendszerváltásig,
de találkoztam olyan kortársaival, akik el
tudtak szavalni egy-egy Gérecz-verset.
Költészete sokáig így maradt fenn, aztán
az irodalomtörténet is felfedezte.
• Mekkora az életmű?

Október 22-én, az 1956-os forradalom bölcsőjének számító
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME)
tartott megemlékezéssel és az azt követő hagyományos fáklyás
emlékmenettel kezdődött az október 23-i nemzeti ünnep rendezvénysorozata. A BME újbudai központi épületétől a Bem
térig haladó, korhű ruhákba öltözött ünneplőket Csepel teherautók kísérték.
(MTI–Újbuda)

Két és fél évig írt a börtönben, összesen
43 verse van, és 12 műfordítása. Ezeket
javarészt a börtönből csempészték ki,
és ifjúkori szerelme gépelte le több példányban. Fennmaradt egy kockás füzet,
amelyben az ő kézírásával is szerepelnek
versek.
• Miként került önhöz Gérecz Attila hagyatéka?
Megtaláltam Svájcban bátyjának második feleségét, Christine Géreczet, ő
őrizte Gérecz Attila iratait, és rám bízta
őket. Ezek segítségével egészítettem ki
levéltári kutatásaimat, így született meg
A Gérecz-hagyaték című könyvem a 27
évesen elhunyt költőről.
• Mit tudunk a haláláról?
1956. november 1-jén szabadult ki a börtönből. November 3-án beszédet mondott arról, hogy a forradalom után a béke
jöjjön el, 4-én azonban bejöttek a szovjetek. Sok barátja elindult nyugatra, őt
is hívták, de ő az ellenállást választotta.
Katonaiskolában nevelkedett, kötelességének érezte, hogy megvédje hazáját.
Régi barátaival harcolt a Blaha Lujza tér
környékén, a legenda szerint két szovjet
tankot is felrobbantott. November 7-én
lőtték le az utcán gépfegyverrel.
(D. B. S.)

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: gereczhagyatek.hu

Az 56-os költő
hagyatéka

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ŐSZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ
NOVEMBER 04. ÉS DECEMBER 06. KÖZÖTT

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

2019.

2019.
DECEMBER 6-ig

NOVEMBER 4-től

• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• SZENTIMREVÁROS, GELLÉRTHEGY
• KELENVÖLGY, PÉTERHEGY
• LÁGYMÁNYOS
• ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
• ALBERTFALVA
A nagytakarítási akció keretében az
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit • GAZDAGRÉT
Kft. munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott időpontokban
lesznek jelen, és vesznek részt a köz- • SASAD,
SASHEGY
területek megtisztításában:

NOVEMBER 04-08.
NOVEMBER 11-12.
NOVEMBER 13-15.
NOVEMBER 18-19.
NOVEMBER 19-20.
NOVEMBER 20-22.
NOVEMBER 25-28.
NOVEMBER 29. DECEMBER 03.
DECEMBER 04-06.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
NOVEMBER 23. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG
• GAZDAGRÉT
• ŐRMEZŐ
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS
• KELENFÖLD

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

NOVEMBER

23.

LEADHATÓ: toner, valamint festék, tinta, ragasztó és gyanta, fáradt olaj, halogénmentes oldószer, szennyezett csomagolási hulladék, szórófejes/hajtógázas palack, gumiabroncs, gumihulladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszer, szárazelem, elektronikai hulladék
(pl. háztartási gép, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

Tisztelt Újbudaiak!
A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” akció keretein belül ‒ idén is
megszervezi őszi nagytakarítási programját a kerület közterületein. Bízunk
abban, hogy újra közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek és járdák megtisztításáért.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért Önkormányzatunk
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártya bemutatása szükséges) a 90x90x90 centiméteres, fából készült komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet.
A keretek átvételére ‒ a készlet erejéig ‒2019. november 05. és december
05. között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között
az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti
székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-98-as telefonszámon lehet.
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek zöldhulladék-gyűjtő zsákokat. A megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a
készlet erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-98-as telefonszámon lehet.
KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK!
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Tisztelet 1956 hőseinek
– 1956 egy mérce, ami ma is kötelez mindenkit, aki politikára adja a fejét. Ma is meg kell
értenünk, és rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzettől függetlenül elsősorban magyarok vagyunk,
és így együtt vagyunk egy nemzet. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg
a szabadságunkat – mutatott rá a képviselő
a megemlékezésen.
– A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem – idézte Bibó Istvánt Bedő Dávid
önkormányzati képviselő beszédének kezde-

koszorúzott. Ezt követően a pártok képviselői is fejet hajtottak az újbudai hősök emléke előtt. Az MSZP nevében Hintsch György
és Tóth Márton, a Momentum Mozgalom részéről Daám Alexandra és Bedő Dávid, a Fidesz részéről Hoffmann Tamás és Csernus
László, a KDNP-től pedig Gyorgyevics Miklós és Molnár László helyeztek el egy-egy
koszorút. A POFOSZ kerületi szervezetének
nevében Kiss Mihály kerületi elnök koszorúzott a Móricz Zsigmond körtéren. Az eseményen részt vettek Újbuda képviselő-testületé-

A Domokos Pál Péter
Általános Iskola diákjai
(Folytatás az 1. oldalról)
Az október 23-i ünnepnapon a Bartók Béla
úton, Schwéger Tamás emléktáblájánál elsőként Bódis András köszönte meg, hogy a 2006ban Lamos József kezdeményezésére állított
emléktáblánál minden évben megemlékezést
tart az önkormányzat. A körtéri harcokban vitézül helytállt Schwéger Tamás bajtársai közül
már csak kevesen élnek, de örömteli, hogy Újbuda ápolja ezt a hagyományt.
Barabás Richárd önkormányzati képviselő
beszédében a szabadság és a nemzeti egység
kiemelkedő jelentőségéről beszélt. A képviselő lapunknak úgy nyilatkozott, hogy az a nemzet, amely meghasonlik önmagával, elpusztul.
– A globális világban különösen fontos, hogy
össze tudjunk kapaszkodni a közös célok elérésének érdekében. Ha a nemzet erős, és annak
tagjai tisztelik egymást, akkor a legnagyobb
válsághelyzeteket is, mint például az előttünk
álló klímaválság, közösen meg tudjuk oldani –
mondta Barabás Richárd.

Újbuda Önkormányzata nevében Barabás Richárd és Kreitler-Sas Máté önkormányzati
képviselő, majd a gyerekkori barátok nevében
Sági Miklós koszorúzta meg Schwéger Tamás
emléktábláját.
László Imre, Újbuda polgármestere megválasztása után első nyilvános beszédét mondta
el a Móricz Zsigmond körtéren. Megemlékezésében felelevenítette az 1956-os forradalom
helyi eseményeit, a körtéri harcokat. Kiemelte a sebesülteket ellátó Szent Imre Kórház
és a forradalom kirobbantásában főszerepet
játszó Műegyetem szerepét. – 1956 hősei október 23-án nemcsak Magyarországnak, de
az egész világnak megmutatták, mire képes
néhány ezer ember, ha elege van a zsarnokságból – mondta a polgármester.
Molnár Gyula országgyűlési képviselő is
a helyi események jelentőségét méltatta ünnepi felszólalásában, amelyet azzal az Örkény
Istvántól származó idézettel indított, amely
a körtéri Gomba körül is látható esős időben.

tén. A fiatal képviselő elárulta, hogy nem csak
a történelemkönyvekből ismeri 1956 történéseit. Nagyszülei ugyanis a Műegyetemre jártak, és személyesen átélhették a forradalom kitörésének sok jelentős eseményét. Bedő Dávid
hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalmat
leverték, de a hősök nem buktak el, emlékük
örökre beégett a magyarság kollektív emlékezetébe.
Az ünnepség végén László Imre Bakai-Nagy Zita és Orosz Anna önkormányzati
képviselővel együtt helyezte el az első koszorút Újbuda Önkormányzatának nevében
a körtéri emlékhelyen, majd Molnár Gyula

nek tagjai is, akik egy-egy szál fehér rózsát
tettek a körtéri gomba épülete körül e célra
kialakított virágtartókba.
Október 23-án este a Szent Imre plébániatemplomban a forradalom és szabadságharc
áldozatainak emlékére Michael Haydn Rekviem című művét adta elő az Anima Musicae Kamarazenekar és az Ars Nova Sacra
Kórus Csányi Tamás karnagy vezényletével.
Az önkormányzati támogatással megvalósult koncerten szólót énekelt Darázs Renáta, Nagy Bernadett, Megyesi Zoltán és Cser
Krisztián.
(Újbuda)

APRÍTÉKOLÁSI AKCIÓ ÚJBUDÁN
A házaknál történő aprítékolás rendszere némileg megváltozott, ugyanis Önkormányzatunk szeretné,
ha minél több szerves anyag maradna helyben és hasznosulna a kertekben. Az aprítékolási akcióra 2019.
év őszén kerül sor. A szolgáltatás minden újbudai 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.
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ÚJBUDA

Megemlékezés a Móricz
Zsigmond körtéren

APRÍTÉKOLÁS

HELYSZÍNEK

Fontos tudnivalók

KIHELYEZÉS IDŐPONTJA

OKTÓBER
1. KELENFÖLD (Hamzsabégi út - Etele út - Fehérvári út közti terület)
2. KELENFÖLD (Hengermalom út - Fehérvári út - Hamzsabégi út - Duna közti terület) OKTÓBER
OKTÓBER
3. ALBERTFALVA (Etele út - Fehérvári út - Andor u. - vasút közti terület)
OKTÓBER
4. ALBERTFALVA (Andor u. - Fehérvári út - vasút közti terület)
NOVEMBER
5. ALBERTFALVA (Hengermalom út - Fehérvári út - Duna közti terület)
NOVEMBER
6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ Megváltozott lehatárolás:

20.
23.
27.
29.
03.
05.

(Március u., Május u., Péterhegyi út, Rimaszombati út által határolt terület ide került)

7. KELENVÖLGY
8. PÉTERHEGY
9. GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
10. SASAD (Rétköz u. - Sasadi út közti terület)
11. SASAD (Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület)
12. SASHEGY
13. SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
14. GELLÉRTHEGY

NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
DECEMBER
DECEMBER
14.

12.

10.

11.
13.

1.

07.
12.
14.
18.
24.
28.
03.
05.

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, a kerületrészeknél feltüntetett napon úgy,
hogy azok a gyalogos és a gépjármű-közlekedést ne akadályozzák. Az idő előtti hulladék kirakás
szabálysértésnek minősül! A teherautónak és az aprítógépnek 12 méter hosszú, vagyis három
személyautónyi hely biztosítása szükséges.

Mikor végzik el a munkát?
A visszaigazolt regisztráció alapján a szolgáltatást végző vállalkozó a kiválasztott napon
8.00 és 15.30 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 elvégzése 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

9.

2.

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.

3.

Hogyan lehet jelentkezni?

6.
4.
5.

8.

7.

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 válaszlevelet küld
az oldal. Ha ez egy órán belül nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor az igénybejelentés
sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a 06-30/544-8778-as telefonszámon.
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Felavatták Albertfalva Véget ért
névadójának szobrát az Újbudai Ősz
Albertfalva fennállásának 200. évfordulója alkalmából október 8-án, a Mahunka
Imre téren leleplezték a település alapítója és névadója, Albert Kázmér Ágost
szász-tescheni herceg mellszobrát.

és az Albertfalvi Közösségi Ház együttműködése
révén készült el Újbuda Önkormányzatának támogatásával.
Az avató ünnepségen a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei adtak műsort. A felszólalók kiemelték, hogy

A nyolcadik alkalommal megrendezett kelenvölgyi Ezerjó Fesztivállal
zárult az Újbudai Ősz programsorozat. A szüret ünnepén a felnőttek boros ételek főzőversenyén indulhattak,
finom italokat kóstolhattak, a kisebbek egész nap játszhattak.
A Kelenvölgyi Közösségi Ház színháztermében egymást érték a zenés,
táncos előadások, délután pedig nem
maradt el a látványos lovaskocsis, huszáros felvonulás az utcákon. A versenyen olyan ízletes ételek készültek,

hogy a zsűri mind a hét induló társaságot díjazta. A jók közül a legjobb
a Zsurlófiúk csapata lett.
Kelenvölgyben több közösségi
programot is tartottak. Szeptember
végén rendezte meg a közösségi házban a Szüreti Svábbált Újbuda Német
Önkormányzata és a Kelenvölgyi Polgárok Köre. Az általános iskolában
pedig a hagyományos Kelensuli utcabálon és főzőversenyen gyűltek össze
a diákok, tanárok és szülők.
(Újbuda)

MEGHÍVÓ
Albertfalva a 18. században a császári ráckevei uradalom része volt, amelyet 1766-ban nászajándékként
kapott Mária Krisztina főhercegnő és férje, Albert
Kázmér Ágost herceg, az ott létrehozott új település alapítója. A herceg tiszteletére emelt emlékmű,
Trischler Ferenc szobrászművész alkotása az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület, az Albertfalvi Helyi
és Iskolatörténeti Gyűjtemény, az Albertfalvi Keresztény Társas Kör, az Albertfalvi Polgárok Köre

a Magyarországon királyi helytartóként működő herceg politikai szerepvállalása mellett legalább annyira
jelentős tudományos és művészetpártoló tevékenységet
is folytatott, szobra méltó szimbóluma Albertfalva közösségének. Kulcsár Krisztina a Magyar Nemzeti Levéltár képviseletében, Máté Róbert (képünkön) az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület nevében emlékezett
meg Albert Kázmér életéről és munkásságáról.
(T. E.)

A képviselő-testület 2019. december 5-én (csütörtök) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal
földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5.) tartandó ülésére
NAPIREND:

1. Közmeghallgatás
A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen leadhatók 2019. november 14-én 9 órától
november 28-án 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39–41., Zsombolyai utca 4., illetve
Zsombolyai utca 5. alatti épületeinek portáján elhelyezett gyűjtőládákba, illetve az ezen időszakban működő kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.
Budapest, 2019. október 25.
Dr. László Imre
polgármester

a JövŐ pedagógusa
Ismét keressük a legizgalmasabb digitális tanóra tanárát
Újbuda önkormányzata

pályázatot hirdet a XI. kerület pedagógusai számára.

Pályázni lehet olyan 45 perces tanórával, amelyet a pedagógus a kerület iskoláiban
használatos „okostanteremben” való alkalmazásra szán.

a pályázónaK olyan pályaművet Kell Készítenie,
amely eleget tesz az alábbi KövetelményeKneK:
•
•
•
•
•

min. 5, de max. 15 diából áll
tartalmaz legalább egy számonkérést biztosító kérdéssort
tartalmaz legalább 1 videóanyagot
tartalmaz legalább 1 fotót
tartalmaz legalább 1 interaktív elemet: (interaktív elem: olyan tevékenység, történés, mely a gyerekek aktív
közreműködésével jár akár a kijelzőnél akár a saját tableten (rajzol, bekarikáz, nagyít, párosít... stb.)
• tartalmilag illeszkedik a NAT-hoz
• a diák melletti „előadói jegyzet”-ben megjeleníti a diákhoz tördelt óratervet

díJaK
Minden pályázó megkapja a „Jövő Pedagógusa” oklevelet és a „Jövő Pedagógusa’ díjat.
Ezen felül helyezési és különdíjak kerülnek kiosztásra.

Egy pályázó maximum 3 pályaművel pályázhat. Azok a pályázók, akik több pályaművel pályáznak és azok egymáshoz
kapcsolódnak, egymásra épülnek “A legjobb egymáshoz kapcsolódó órák” különdíjért is versenyeznek.
Maga a kiíró is igyekszik a pályaművek elkészítését támogatni,
ezért konzultációs lehetőséget biztosít a pályázóknak (részletek)

Bejelentkezés: oktatas@smart11.ujbuda.hu
A konzulens: györgy János

helyezési díjak
i. hely: 300 000 huF*
ii. hely: 200 000 huF*
iii. hely: 100 000 huF*
*Az összegek nettó értékek

JelentKezés

Jelentkezni az ujbuda.hu/ajovopedagogusa oldalra kattintva, az űrlap kitöltésével lehet

beKÜldési határidŐ

a további helyezettek is 50 000 forint* pénzdíjban részesülnek.
Az indulók számától függően 30%-nyi pályázó számít helyezettnek, de további feltétel,
hogy a helyezett pályázónak el kell érnie a maximálisan kapható pontszám legalább 70%-át.

A pályaművek kizárólag a beadási határidő után válnak mindenki számára láthatóvá.
A beadási határidő lejárta előtt kizárólag a feltöltő személy láthatja azt.
A pályaművek SEOS-ba való feltöltésének

KÜlöndíJaK:
•• A legjobb látvány

határideje 2019. november 17.

•• Az óra célját legjobban támogató inno vatív módszerek, eszközök

bírálat

•• A tanulókat legjobban motiváló, aktivizáló tanóra

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el pontozásos alapon.

•• A legügyesebb „újonc”
(„újonc”, aki először indul „A Jövő Pedagógusa” versenyen)

J ó m u n K át , s o K s i K e r t !

Kérdéseit az oktatas@smart11.ujbuda.hu
központi email címre küldheti el.
Okostanterem videó: ujbuda.hu/okostanterem
okos szolgáltatások

Egy pályázó egy helyezési díjat és/vagy egy különdíjat kaphat.

Részletes információk: ujbuda.hu/ajovopedagogusa

•• A legjobb egymáshoz kapcsolódó órák
(azon pályázók között kerül kiosztásra, akik több pályaművel pályáznak
és azok egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek)

eredményhirdetés
2020. január
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Megújult
a Korai Fejlesztő
Központ épülete

Átadták a Budapesti Korai
Fejlesztő Központ Bártfai utcai felújított épületét. – Az itt
végzett munka kapaszkodót
nyújt a családoknak, amikor
kiderül, hogy gyermekük fejlődésében valamilyen eltérés
mutatkozik, és emiatt kiszolgáltatottnak érzik magukat
– mondta az átadáson Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.
Balog Zoltán társadalmi
ügyekért felelős miniszterelnöki biztos arról beszélt,
hogy komoly szakmai támogatással lett korábban Czeizel
Barbara a korai intervenció-

ért felelős miniszteri biztos,
és kitartó munkájával nagy
lendületet adott ennek a területnek. – A korai fejlesztésnél különösen szükség van
a különböző ágazatok, így
az oktatás, az egészségügy
és a szociális ellátás együttműködésére a gyermekek érdekében – hangsúlyozta.
– Az új épületszárny, illetve
a régi felújítása hét hónap alatt
készült el, a beruházás teljes
értéke 500 millió forint volt –
számolt be az intézmény vezetője, Czeizel Barbara.
(MTI)

AKK_Plusz_sajto_280x210.indd 2

Felkészülés a télre
Az évszakok változásával
közlekedési
magatartásunkon is változtatni kell, hiszen
a téli időszak teljesen más
közlekedési formát igényel.
A hűvösebb időjárás beköszöntével
jellemző
a ködös, párás
levegő, a csúszós
útburkolat, a látási
viszonyok a korai
sötétedés miatt
romlanak. Mindezek
növelik
a balesetek bekövetkezésének
kockázatát.
A gépjármű-közlekedésben
a téli időszakban indokolt a nagyobb követési távolság, figyelemmel kell lenni a megnövekedett fékútra, a megváltozott
manőverezési képességre.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gépjármű kifogástalan
műszaki állapotára (évszaknak
megfelelő gumiabroncsok, világítás, fékrendszer, ablaktörlő
berendezés). Egy jól megválasztott téli gumiabronccsal
a féktávolság is lerövidül.

Ajánlott a gépkocsiban jégkaparót, jégoldó spray-t is
elhelyezni. Hosszabb utazás
esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra,

vontatókötélre, élelmiszerre,
italra. Érdemes tájékozódni
indulás előtt az Útinformnál
az út- és időjárási viszonyokról. Fokozottabban figyelni
kell a gyalog közlekedőkre, kiemelten a kijelölt átkelőhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén. A gyalogosok különböző
fényvisszaverős kiegészítők,
ruházatok viselésével érhetik el,
hogy a járművek vezetői hamarabb és jobban észleljék őket.
(BRFK XI. kerületi
Rendőrkapitányság)

Figyelem,
afrikai sertéspestis!
A Pest Megyei Kormányhivatal vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulása miatt Budapest XI. kerületének teljes területét fertőzött területnek minősítette. Az afrikai
sertéspestis az emberre nem veszélyes. A járvány leküzdése érdekében az állategészségügyi hatóság mindent megtesz, de kéri
az állattartók felelősségteljes együttműködését. A legfontosabb
az általános járványvédelmi előírások betartása, és az állományban észlelt, betegségre utaló jelek azonnali bejelentése a szolgáltatónak vagy a hatósági állatorvosnak. A járvány aktuális hírei
és a sertéspestissel kapcsolatos interaktív térkép a http://portal.
nebih.gov.hu/hu/hu/afrikaisertespestis honlapon is elérhetők.
(Újbuda Önkormányzata)

2019. 05. 28. 12:59
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Önkormányzati választás 2019

Letette az esküt Újbuda
új képviselő-testülete és polgármestere
Köszönöm, Újbudaiak!
Egy furcsa, minden bizonnyal felejtendő eseményekkel is tarkított
kampányt követő önkormányzati
választás pontos eredményei – kerületünk vonatkozásában – ma már jól
ismertek. A hat párt által létrehozott
demokratikus ellenzéki szövetség október 13-ának éjszakáján átvette Újbuda vezetését. Köszönjük a választók
bizalmát, és tisztában vagyunk azzal,
hogy most már a tettekkel bizonyítás
időszaka következik.
A mai, szinte naponta változó világunkban, érthető módon biztonságra törekszünk. Ehhez viszont egy
olyan erős és aktív közösséget kell
építenünk, amely képes lesz ennek

ságmentesítésről. Nyilvános vécéket létesítünk a nagyobb parkokban
és játszótereknél. Újbuda a fák, virágok, karbantartott zöldfelületek,
szökőkutak, nyilvános ivókutak
városrésze lesz. Valódi kulturális
értékeket közvetítő rendezvényeket
szervezünk. Ingyenes színházlátogatási lehetőséget biztosítunk időseknek és nagycsaládosoknak.
• Bővítjük a 60+ programot, növeljük
a gyógyszertámogatást. Továbbnöveljük a bölcsődei férőhelyek számát. Programot kínálunk a fiataloknak nyelvtanulásra, nyelvvizsga-,
illetve jogosítványszerzésre, cserediák programokra. Megteremtjük

Október 24-én
megtartotta Újbuda
Önkormányzatának
újonnan megválasztott képviselő-testülete alakuló ülését,
amelyen a képviselők
teljes létszámban,
mind a huszonöten
megjelentek. Az ünnepélyes eskütételek
után László Imre
polgármester röviden
ismertette programját, és a testület
megkezdte a munkát.
A testületi ülés kezdetén Homolay Károly, a XI. kerületi
választási bizottság elnöke
adott tájékoztatást az október
13-án megtartott önkormányzati választások végleges
eredményéről. A választási
beszámoló után ünnepélyesen
letették az esküt az új képviselők és a polgármester.
Eskütétele után László
Imre, Újbuda új polgármestere röviden ismertette elképzeléseit. Hangsúlyozta,

hogy orvosként elsődleges
feladatának tekinti az egészségügy rendbetételét. Mint
mondta, a járóbeteg-szakellátás esetében a hosszú várakozási idő csökkentésére kell

koncentrálni, és az alapellátás javítására is komoly figyelmet kell fordítani. Ezen
kívül az utak állapotának
és a parkolási lehetőségek
javításának tervét, valamint

Polgármester-választás, XI. kerület
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
A szavazáson megjelent:
Urnában lévő érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:

A választás eredménye

nemcsak elérését, de stabilitását is
biztosítani. A lakossággal való beszélgetéseim során azt tapasztaltam, hogy
bizony elvárják tőlünk ennek a munkának a megkezdését. Tehát olyan
közösség létrehozására van szükség,
amelyik gazdaságilag biztos alapokon áll, kiemelten kezeli a társadalmi
igazságosságot és hisz a szükségszerű
változások erejében. Be kell bizonyítanunk azt is, hogy a közösséget szolgáló várospolitika nem „úri huncutság”, hanem életünk valós, értelmes
és megkerülhetetlen része.
Mik is azok a főbb tevékenységi irányok, amelyeket polgármesterként
a kerület élhetőbbé tétele, fejlődése
és előrelépése érdekében kívánok képviselni?
• Megduplázzuk a kerületi szakrendelők támogatásának összegét,
csökkentjük a vizsgálatokhoz jutás
várakozási idejét, korszerű terápiás
és diagnosztikai eszközöket szerzünk be. A szakrendelőre alapozottan szűrő- és megelőző programokat indítunk. Megépítjük a többször
megígért
Gyermekegészségügyi
Központot.
• Azonnal felülvizsgáljuk a kerületi
városrendezési szabályozási terveket. Csökkentjük a projektingatlanok beépíthetőségét, visszafogjuk
a túlméretezett ingatlanberuházásokat, növeljük a zöldfelületek arányát. A fővárossal együttműködve
újragondoljuk a forgalomszervezést
és a közösségi közlekedést.
• Állandó jelenléttel gondoskodunk
a rendről, a tisztaságról, a síkos-

Név
Érvényes szavazatok
Dr. László Imre
31 411 (50,52%)
Dr. Hoffmann Tamás
26 854 (43,19%)
Lengyel Domokos Bernát
2014 (3,24%)
Kubinyi Tamás
1145 (1,84%)
Görög Krisztián
757 (1,22%)

109 005 fő
63 039 fő (57,83%)
62 181
815

Jelölő szervezet
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP
Fidesz–KDNP
Állampolgárok a Centrumban Egyesület
Mi Hazánk–MIÉP–FKGP
Független
Forrás: választás.hu

a zöldterületek növelésének
fontosságát emelte ki.
Az ülésen a képviselők
elfogadták a polgármesteri
illetmény és költségtérítés
összegére vonatkozó, a törvényben előírtaknak megfelelően kiszámított javaslatot.
Az átmeneti időszakra tekintettel módosították a szervezeti és működési szabályzatot, hogy az új bizottságok
megalakulásáig a jogkörökről a polgármester rendelkezhessen.
Döntés született a törvény
által előírt közmeghallgatás
időpontjáról is. A képviselő-testület december 5-én
délután 17 órára hirdette
meg a nyilvános ülést, amelyet az önkormányzati ta-

nácsteremben tartanak majd.
Utolsó napirendi pontként
a képviselők megválasztották
a vagyonnyilatkozatot és ös�szeférhetetlenséget ellenőrző
bizottság tagjait. A testület
elnöke Daám Alexandra, helyettese Bács Márton, tagjai
Kreitler-Sas Máté, Nagyné
Antal Anikó és Tóth Márton.
Az október 13-i önkormányzati választáson a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a részvétel a XI.
kerületben
megközelítette
az 58 százalékot. László Imre,
a Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSZP,
a Párbeszéd és az LMP közös
jelöltje a szavazatok többségével lett polgármester.
A Fidesz és a KDNP színe-

iben indult Hoffmann Tamás 43 százalékot szerzett.
A harmadik Lengyel Domokos Bernát, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület jelöltje, a negyedik a Mi
Hazánk Mozgalom, a MIÉP
és a Független Kisgazdapárt
által indított Kubinyi Tamás,
az ötödik a független Görög
Krisztián.
A főpolgármester-választáson Karácsony Gergely,
a Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP jelöltje szerezte meg a többséget. Tarlós
István, a Fidesz és a KDNP
támogatottja 44 százalékot
kapott. Az Állampolgárok
a Centrumban Egyesület által
indított Puzsér Róbert nem

érte el az öt százalékot, a független Berki Krisztián az egy
százalékot sem. Miután a budapesti kerületek nagy részében nem kormánypárti jelölt
lett a polgármester, a Fővárosi
Közgyűlésben ennek megfelelő többség alakult ki.
Hasonló többségű a XI.
kerületi képviselő-testület
is, melynek a Momentum,
a
Demokratikus
Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd,
az LMP és a Jobbik ös�szefogásának köszönhetően tagja Barabás Richárd,
Németh Gyöngyvér Valéria,
Tóth Márton, Kreitler-Sas
Máté, Orosz Anna, Daám
Alexandra, Bács Márton,
Budai Miklós, Varga Gergő,
Rádi Károly, Görög András,
Erhardt Attila, Bába Szilvia,
Bedő Dávid, Bakai-Nagy
Zita és Keller Zsolt, a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Újbudáért Egyesület
képviseletében
Junghausz
Rajmund, Hoffmann Tamás,

Csernus László, Jankó István, Molnár László, Nagyné
Antal Anikó és Szabó László,
a Mi Hazánk Mozgalomból
pedig Novák Előd.
A kerület önkormányzati képviselői október 21-én
vették át megbízólevelüket.
A mandátumok átadásakor
Homolay Károly választási bizottsági elnök beszámolt róla,
hogy Újbudán rendben, a jogszabályi előírásoknak meg-

felelően, törvényes keretek
között zajlott le és fejeződött
be a választás. Megköszönte a kerületben működő 115
szavazatszámláló bizottság
tagjainak, a helyi választási
irodának és a helyi választási bizottságnak a munkáját. Az eseményen részt vett
Molnár Gyula országgyűlési
képviselő, valamint a jegyző és a polgármesteri hivatal
több vezetője.

Október 22-én a nemzetiségi önkormányzat képviselői
kapták meg a mandátumaikat
igazoló okmányokat. A választásokon induló 13 nemzetiség
mindegyike jelen van Újbudán, így bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén és ukrán képviselők
kezdhetik meg a kerületben
az önkormányzati munkát.
(Újbuda)

1. EVK Barabás
Richárd
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

2. EVK Németh
Gyöngyvér Valéria
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

3. EVK Tóth Márton
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

4. EVK Kreitler-Sas
Máté
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

Főpolgármester-választás
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1 367 945 fő
A szavazáson megjelent: 704 073 fő (51,47%)
Urnában lévő érvényes szavazólapok száma: 695 218 (98,81%)
Érvénytelen szavazólapok száma: 8388 (1,19%)

A választás eredménye
Név
Érvényes szavazatok
Karácsony Gergely
353 593 (50,86%)
Tarlós István
306 608 (44,10%)
Puzsér Róbert
30 972 (4,46%)
Berki Krisztián
4 045 (0,58%)

Jelölő szervezetek
Momentum–DK–MSZP –Párbeszéd–LMP
Fidesz–KDNP
Állampolgárok a Centrumban Egyesület
független
Forrás: választás.hu

a mindenki számára elérhető iskolai
úszásoktatás feltételeit. Megvizsgáljuk az önkormányzati lakásállomány
állapotát, új bérlakás-koncepciót dolgozunk ki.
• Újragondolt szerződés keretében
növeljük a kerületi rendőrség támogatását. A közterület-felügyelet működését hatékonyabbá tesszük. Kibővítjük és ténylegesen működtetjük
a térfigyelő rendszert. Támogatjuk
a civil és polgári szerveződéseket.
• Átlátható, transzparens önkormányzati gazdálkodást és szerződéskötési gyakorlatot vezetünk be.
Hiteles, nyitott tájékoztatást adunk
tevékenységünkről a helyi írott
és elektronikus médiafelületeken.
Bevonjuk a lakosságot a kerületi
döntésekbe. Párbeszédet folytatunk
a civil szervezetekkel és az egyházakkal.

5. EVK Orosz Anna
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

6. EVK Daám
Alexandra
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

7. EVK Dr. Bács Márton
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

8. EVK Budai Miklós
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

9. EVK Varga Gergő
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

10. EVK Rádi Károly
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

11. EVK Görög András
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

12. EVK Erhardt Attila
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

13. EVK Bába Szilvia
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

14. EVK Bedő Dávid
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

Bár őszintén hiszek ebben az álmomban, leginkább önökben hiszek.
Önökön múlik ugyanis, hogy ez
az álom valósággá váljon, és büszke
leszek, ha ebben a jobbítást szolgáló
közös munkában polgármesterként
önöket szolgálhatom. Minden tőlem
telhetőt meg fogok tenni a kerületünk,
közös életterünk jobbítása érdekében.
Úgy fogom irányítani Újbuda életét,
hogy mindig ott lehessek a lakosság
közelében, hogy figyelhessek rájuk,
hogy kerületünk fejlődését szolgálva
érdemes lehessek az önök tiszteletére
és megbecsülésére. Tartsanak velem:
az eszükkel és a szívükkel!
Dr. László Imre
Újbuda polgármestere

15. EVK Junghausz
Rajmund
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért

16. EVK Bakai-Nagy Zita
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

17. EVK Keller Zsolt
Momentum–DK–MSZP–
Párbeszéd–LMP–Jobbik

Csernus László
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért

Dr. Hoffmann Tamás
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért

Jankó István
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért

Dr. Molnár László
József
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért

Nagyné Antal Anikó
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért

Novák Előd
Mi Hazánk

Szabó László
Fidesz–KDNP–Összefogás
Újbudáért
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Pont magazin novemberben
ben pedig egyszerre akár 10–15
munkatárssal dolgozott, akik
azután gyakran saját üzletet
alapítottak. A Mesélő falak
sorozat szerzője ezúttal Róth
Miksa nyomába ered Újbudán.
Színes rézkarcok, csivitelő madarak, apró dísztárgyak sugározzák az élet
igenlést a Bartók Béla úti
galériában és kávézóban.
Az Arnoldo ihletője,
a rézkarc műfajának
egyik megújítója, Gross
Arnold november 25én lenne 90 esztendős.
Nyitott, közvetlen, játékos személyiségével
a művészet demokratizálásában hitt, célja
volt eljutni minden
társadalmi réteghez.
Az Újbudán alkotó fiatalok is helyet kapnak a magazinban, az Urban
Characters applikáció „szülőanyja”
környezeti terhelésünk minimalizására keresett játékos megoldást. Petró
Panna találmánya egyéni ökotudatos
lehetőségeinkre mutat rá, ugyanakkor
más, hasonló szemléletű városlakókkal is összekapcsol.
November 20-án a 200 éves Albertfalva programsorozatának kiemelkedő eseménye egyszersmind
Kocsis Krisztián három darabjának
ősbemutatója lesz. A magazin portrét fest Kocsis Zoltán gyermekeiről:
Krisztiánról, aki kilencéves korától
tudatosan készül a zenész pályára,
és Viktóriáról, aki ugyan gyönyörűen
zongorázik, mégsem vágyik zongoraművészi karrierre. A Budapesti Vonósokkal a Kocsis család tagjai, Tóth
Erika és Kocsis Viktória is fellépnek
Albertfalván.

A november elején megjelenő Pont
magazin bejárja a nemrég megnyílt
Kaptár Ifjúsági Klubot. Az őrmezői
fiatalok új házáról kiderül: olyan nyitott és inkluzív közösségi hellyé szeretne válni, ahol fontos szerepet kap
a művészettel nevelés, a fiatalok tanulása, kikapcsolódása, az őket érintő
mindennapos kihívások mellett. Mi
több, az első workshopok eredményei
illusztrációként már meg is jelennek
a lapban.
„Ha egy épületet festett üvegablak
díszít, azonnal ráfogják, hogy Róth
Miksa munkája. Pedig a dolog ennél
jóval bonyolultabb” – meséli a hagyatékot gondozó Emlékház igazgatója,
Fényi Tibor. Az 1865-ben született
Róth Miksa apja, nagyapja, sőt, testvére, Manó is üveges volt, műhelyé-

VÁLASSZ
SPORTOT
ÚJBUDÁN

Kert Ottlik Géza emlékére
Újbuda Önkormányzata tavaly nyáron hirdetett nyílt tervpályázatot,
hogy olyan közösségi teret hozzon

új funkciót az egykori Bukarest utcai
buszvégállomás, a mai Tranzit Art
Café környezetének.

létre, amely egyszerre állít emléket
Ottlik Géza Kossuth- és József Attila-díjas írónak, műfordítónak és ad

Az Ottlik-kert tervpályázatra 15
munka érkezett. A Massány Edina, Megyeri Zsófia, Remeczki Rita

és Scheuch Dominik alkotta tervezőcsapat Olvass a sorok között című
győztes pályaműve szerint „felülről nézve a tér
mint egy könyv
jelenik meg, tehát már egy kész
irodalmi művet
szimbolizál, ám
oldalról, szemmagasságból szemlélve a festett, írható felületeknek
és a változatos lejtésű, geometriájú
támfalaknak köszönhetően a tér
képe folyamatosan változik”.
A megfogalmazott köztéri alkotás teljes felületére
kiterjed az Ottlikot
megidéző, évszámokból és idézetekből felépülő motívumsor.
(Újbuda)

Zelk Zoltán-emlékszoba Őrmezőn
Zelk Zoltán tiszteletére
avattak emlékszobát
az Őrmezei Általános
Iskolában. A költő
második feleségével, Sinka
Erzsébettel 1972-től élt
a lakótelepen.
Az Őrmezei Általános Iskolában
mindig kiemelt figyelmet fordítottak rá, hogy a diákok megismerjék
azokat, akikre büszke lehet Őrmező. Péntek István idén nyáron
ajánlotta fel az iskolának Zelk Zol-

tán és második felesége, Sinka Erzsébet egykori őrmezői lakásából
a bútorokat, személyes tárgyakat,
dedikált kéziratokat, könyveket.
Az intézmény vezetése az egykori
gondnoki lakás egyik évek óta üresen álló szobáját találta megfelelőnek erre.
– Az önkormányzat támogatásával felújítottuk a helyiséget – mondta
el Újkériné Diviák Mária, az iskola
vezetője. – Elhelyeztük Zelk Zoltán
íróasztalát, könyvespolcát, szekrényét, fekhelyét, személyes tárgyait,

valamint a felesége hagyatékából
származó erdélyi népi öltözeteket,
egyéb dísztárgyakat. Rendhagyó irodalomórák helyszíne lesz a kis szoba,
ahol a gyerekek a tantermi környezettől elszakadva ismerkedhetnek
a költővel, tanulhatják a verseit. Kézbe vehetik a köteteket, amelyeket saját kezűleg dedikált. Természetesen
az érdeklődők számára is lehetővé
tesszük az emlékszoba látogatását,
előzetes bejelentkezés után – tette
hozzá az igazgatónő.
(Újbuda)

VERSENYSZÁMOK
ÚSZÁS 2019. november 04. / Kezdés: 10:00
regisztráció, öltözés: 9:00
helyszín: Sport11
SAKK 2019. november 04. / Kezdés: 15:00
regisztráció, öltözés: 14:30
helyszín: Sport11

60 FELETT

ASZTALITENISZ

2019. november 4 és 9. között
Nevezési határidő: 2019. november 1.

2019. november 05. / Kezdés: 10:00
regisztráció, öltözés: 9:00
helyszín: Sport11

TENISZ 2019. november 07. / Kezdés: 10:00
regisztráció, öltözés: 9:00
helyszín: Sport11
FUTÁS 2019. november 9. / Kezdés: 12:30
regisztráció, öltözés: 12:30
helyszín: Újbudai Sportcentrum, Bikás park

Sport11 Kánai út 2
Bikás park Bártfai utca 52/b.

Információk, versenykiírás és online nevezés: sport.ujbuda.hu

✃

JELENTKEZÉSI LAP
VERSENYSZÁMOK

NÉV:
ÚJBUDAI LAKCÍM:

Budapest,

út/utca/köz

TELEFON: +36

E-MAIL CÍM:

Lakcím kártya alapján!

1 hossz – 33 m mell úszás

@

FONTOS, HOGY OLYAN ADATOKAT ADJON MEG, AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL SZÜKSÉG ESETÉN EL TUDJUK ÉRNI!

NEM:

Nő

PÓLÓMÉRET: S

Férfi
M

KORCSOPORT: 60-65
L

XL

XXL

A nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Helyszíni nevezés nincs!

FŐDÍJ WELLNESS HÉTVÉGE
A program résztvevői:
Azok az újbudai lakcímmel rendelkező, 60 év feletti személyek,
akik a nevezési határidőig leadják nevezési lapjukat, mellyel
egyben igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadják.

65-70

SAKK

ÚSZÁS

70 fölött

SZÜLETÉSI IDŐ:
Felelősségvállalás:
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online
regisztrációval minden induló elfogadja a szervezők szabályait, és
betartja a benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy
saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk
megfelel a versenyen való részvétel feltételének.
………………………………………………
Aláírás

1 hossz – 33 m gyors úszás
2 hossz – 66 m mell úszás
2 hossz – 66 m gyors úszás
ASZTALITENISZ
egyéni

páros*

női

férfi

TENISZ
egyéni

páros*

FUTÁS
1 kör - 800 m

2 kör - 1600 m

*vegyes: férfi-férfi, nő-nő, férfi-nő

A jelentkezési lapot kitöltve vágja ki és dobja be a Nyéki Imre Uszoda aulájában vagy
az Újbuda Önkormányzatának (Zsombolyai utca 5.) portáján kihelyezett gyűjtőládába!
Online nevezés esetén a sport.ujbuda.hu weboldalról tud nevezni!
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Kulturális ajánlók

A Magyar Festészet
Napja Újbudán

Gazdagréti
Közösségi Ház

Október 29. 18.00 Etele
Helytörténeti Kör – Mahunka
Imréről másképpen
Megismerhetjük az albertfalvai
születésű, asztalosból lett bútorgyáros életét; szó lesz az 1900.
évi párizsi világkiállításon kapott aranyéremről, az udvari
szállító jelvényéről, valamint
egykori józsefvárosi gyára sorsáról is. Előadó: Tóth Sándor László
faipari mérnök, c. egyetemi tanár.
Felkért hozzászóló: Sümegh László helytörténész, író. A részvétel
ingyenes

November 10. 10.00
Varázsszőnyeg Mesevasárnap
– Misi Mókus
Misi Mókus egy fa odvában született négy testvérével együtt. Az öreg
bölcs, Rókus Mókus nagy szerencsét
jósolt a fiúknak, hogy tényleg így
lesz-e, megtudhatjuk az előadáson.
Jegyár: GKH-klubkártyával 1000 Ft/
fő, anélkül 1500 Ft/fő

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.

Közel ezer művész alkotásainak kiállításával ünneplik
meg országszerte a Magyar
Festészet Napját, az egyik
kiemelt helyszín Újbuda.
Újbudai kezdeményezésre 2002 óta
október 18. a Magyar Festészet Napja,
amely mára a hónap végéig tartó országos eseménysorozattá bővült ki.
Idén az újbudai program a MÚK Bartók Béla úti székházában kezdődött,
Csontváry örökségét folytató alkotók
tárlatával. A Hadik háznál, az ott élő
és alkotó festő, illetve a munkáit megmentő Gerlóczy Gedeon emléktáblájánál Barabás Richárd önkormányzati
képviselő emlékezett meg a száz éve
elhunyt Csontváryról, kiemelve, hogy
mennyire fontos ma is a vizuális művészet, és milyen sokat tud adni egy műalkotás a befogadóknak. Beszédét azzal
zárta, hogy a kerület új vezetése nagy figyelmet kíván fordítani a magas kultúrára, a kulturális főutcára, és azt szeretné, ha Újbuda Budapesten, az országban
és a világban a magas művészet, a hozzáférhető művészet és a progresszív
művészet szinonímája lenne. Csontváry életét és filozófiáját Atlasz Gábor
festőművész idézte fel, majd Gerlóczy

Albertfalvi
Közösségi Ház

Gábor festő köszönte meg a Csontváry-örökség ápolását.
A B32 Trezor Galériájában a Magyar
Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak
alkotásaiból nyílt kiállítás Rejtett nar
ratívák címen. A Próféta Galériában
francia kortárs művészek tárlatával ünneplik a Festészet Napját.
A Magyar Festészet Napja eseményei lapzártánk után, október 25-én
folytatódtak a Kelenhegyi Művészházban tervezett koszorúzással, valamint az Újbuda Galériában Az anyag
átszellemülése című tárlattal. A Bartók Béla úton az érdeklődők szakértő
vezetéssel járhatták végig a kulturális
főutca kiállítótereit.
(Újbuda)

November 4. 10.00
A hónap alkotója:
Orsai Henrik – kard & pisztoly
A tárlat november 28-áig látható
November 7. 18.45
Albertfalvai kórusok koncertje
a Szent Mihály-templomban
Közreműködők: Carbagna Kórus,
Budapesti Énekes Iskola, Gesualdo Kamarakórus. Vezényel: Bősze
Sándorné, Csonka Szabina Babett,
Uzsaly Bence, Kesselyák Gergely.
A belépés ingyenes

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
November 8. 19.00
Oravecz György zongoraművész
koncertje – Liszt-átiratok
A Kelenvölgyi Művészeti Napok
hangversenye. A belépés ingyenes,
regisztráció a kkh@ujbuda.hu címen
és a 424-5363-as telefonszámon.
A műsor: Gounod–Liszt: Faust
Waltz, Meyerbeer–Liszt: Réminiscences des Huguenots, Wagner–Liszt: Festspiel und Brautlied,
Schubert–Liszt: Ungarische Melodien No. 2., No. 3., Rossini–Liszt:
Tarantella Napoletana, Liszt: Magyar Fantázia

Két új képviseleti pontot nyitott
a Generali Újbudán

A MÁV Zrt. munkatársakat
keres BUDAPESTRE
az alábbi munkakörökbe:

Továbbra is rendkívül népszerű a személyes tanácsadás
A főváros legnépesebb kerületében,
Újbudán nyitott két új képviseleti
pontot a Generali Biztosító. Az Alíz

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:
kocsirendező/tolatásvezető
felsővezeték szerelő

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ
VÉGEZETTSÉGGEL:
egyéb vasúti járművezető
pályamunkás
távközlő műszerész
Amit ajánlunk:
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható
munkaidő és jövedelem, választható béren
kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás, utazási kedvezmény.

utcában és a Villányi
úton található irodákkal együtt a cég
összesen már három helyen fogadja
a XI. kerület lakosait. A kerületi és vidéki képviseletek segítenek a Generalinak
megismerni a helyi
igényeket és élethelyzeteket, így
a vállalat még inkább személyre szabott megoldásokat ajánlhat ügyfeleinek.
A Generali Biztosító kiemelten
fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást, hiszen a biztosítási
piac sajátos működése, az össze-

Jelentkezését a

tett, személyre szabható megoldások alapos feltérképezése elengedhetetlenné teszi a felkészült,
profi tanácsadók
segítségét. Éppen
ezért a társaság
célja, hogy az ország valamennyi
járásában jelen
legyen,
hiszen
a cég filozófiája
szerint a szemé-

oldalon várjuk.

1113 Budapest, Villányi út 62. •• Császár György, képviseletvezető
csaszar.gyorgy@generalimail.hu • +36 70/670 3667
•• Fagyal Olga, képviseletvezető
fagyal.olga@generalimail.hu • +36 30/375 5378

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
November 8. 16.00–20.00
Táncházak Estje Őrmezőn
Két kontinens muzsikája: 16 órától
táncház a Cavinton Néptáncegyüttessel. 18 órától Skót táncház Mező
György és zenekara közreműködésével. Belépő: 600 Ft

J.B. Priestley

Veszélyes forduló
Fehér Tibor • Földes Eszter • Szatory Dávid
Döbrösi Laura • Bozó Andrea • Marton Róbert
Rátonyi Hajni
Rendezte: Karinthy Márton

Vénusz étolaj
1l

535 Ft

449 Ft

Bemutató: 2019. november 8.
WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU 1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130.
TELEFON: 1 203 89 94 JEGYEK KAPHATÓK A JEGY.HU-N ÉS AZ
INTERTICKET ORSZÁGOS JEGYIRODAHÁLÓZATÁBAN

KARINTHY SZÍNHÁZ. CSALÁDBAN MARAD.

XI. Kondorosi út 6.
Nyitvatartás:
Hétfô-Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

szupermarket

1299 Ft/kg

Őrmezei
Közösségi Ház

lyes tanácsadást semmi sem pótolhatja.
A vállalat ezúttal Budapest legnépesebb kerületében, Újbudán nyitott
két új képviseleti pontot – így már
összesen három iroda szolgálja ki
a XI. kerület lakosait.
(X)

alfa
1499 Ft/kg

November 9. 17.00
Versszínház – Három költő
Turek Miklós előadása. József Attila,
Radnóti Miklós és Faludy György
– három kortárs, de merőben eltérő utat bejáró költőóriás életének
történéseit, azokhoz kapcsolódó
megnyilvánulásait állítja színpadra
az előadás. Belépő: 600 Ft

Generali képviseletek
1117 Budapest, Alíz utca 5. •• Dávid Linda, képviseletvezető
david.linda@generalimail.hu • + 36 20/318 9166

www.mavcsoport.hu/karrier

Ammerland
Trappista
sajt
kg

November 9. 10.00
Gyerekszínház
– A két világjáró indián
A Szabad Ötletek Színháza előadása. Táncoló Tűzmadár és Higgadt
Hangya, a két világjáró indián
mesés tengerentúli kalandja. Útjaik során a gyerekeket beavatják
az indián mesék világába, felhívják
figyelmüket a környezet megóvására, ütős hangszerekkel részt vehetnek az indián dalok megszólaltatásában. Belépő: 600 Ft, családi jegy:
1800 Ft

7:00 - 21:00
8:00 - 21:00
8:00 - 21:00

www.facebook.com/realalfaszupermarket

Clarissa 3 rétegű toalettpapír 24 tekercs
54 Ft/tekercs

1599 Ft

1299 Ft

Akciós idôszak: 2019. október 30.–november 17.

www.real.hu/alfa • alfa@real.hu

Lipóti pékség • Friss zöldség-gyümölcs,
tőkehús, hal • Bio és mentes termékek széles
választéka • Alfa bisztró, helyben készült
friss ételek • Elektromos töltőállomás, mely
10 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenesen használható • Nemzeti Dohánybolt •
10 000 Ft vásárlás felett kérje a pénztárostól
Hűségkártyáját, mely használatával minden
vásárlás során 5% kedvezményt biztosítunk, mely
alól csak az akciós termékek képeznek kivételt. •
10 000 Ft vásárlás felett megvendégeljük
egy Julius Meinl kávéval az Alfa bisztróban.
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi programjából
Október 30. 8.30 Természetjárás – Pilis-hegység
Budakalász–Kevély-nyereg–
Egri vár–Teve-szikla–Pilisborosjenő. Táv: 13 km, szint: 200 m.
Találkozó: 8.30, Batthyány
tér, HÉV (ind. 8.38) ingyenes;
szervező: Somóczi Szilvia (Caola), 06/30/340-3490. Előzetes
jelentkezés szükséges (délután
16–19 óráig)
Október 30. 14.00–15.00
Ismeretterjesztő előadás
Tőketerebes, Tolcsva, Mád
nevezetességei. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő
utca 3.); ingyenes; információ:
Makszin Mátyásné, Farkas
Ágnes (Ezüstnet Egyesület):
ezustnet.csillag@gmail.com
November 4.
15.00–17.00 Útifilmvetítés
Dominika, a karibi szigetvilág
második legnagyobb állama.
Helyszín: Gazdagréti Idősek
Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; információ:
246-8016
November 4.
16.00–19.00 Bridzsklub
Új bridzsklub indul a kártya
szerelmeseinek.
Helyszín:
Gazdagréti Közösségi Ház
(Törökugrató utca 9.); ingyenes; információ: hétköznap
9–19 óráig a 246-5253-as telefonszámon.

November 6. Természetjárás – Budai-hegység
Túra az időjárástól függően,
a helyszínen megbeszélve.
Táv: 10–12 km. Találkozó:
7.30, Fogaskerekű, Városmajor. Összekötő: Thaly Emese
(Olajipari SE) 227-4089, előzetes jelentkezést kér. Találkozó:
9.20, Széll Kálmán tér, 61-es
villamos. Túravezető: Somóczi Szilvia (Caola) 06/30/3403490, 316-7423. Előzetes jelentkezést kér 16–19 óráig.
November 11.
Újbuda határán – 8. séta
Találkozás: 9.15-kor a Móricz
Zsigmond körtéren, a Gombánál. A kerületet körbejáró
utolsó séta a 41-es villamos
Kamaraerdő végállomásától
indul, túracipő szükséges. Táv:
kb. 6 km. A séta 14 óráig tart,
vezeti Domoszlai Erzsébet önkéntes domoszlai.erzsebet@
gmail.com
November 11. 14.00–17.00
Tai-chi jógamozdulatok –
Bubik Csaba oktatóval
Helyszín: USZOSZ Szent Imre-város Idősek Klubja (Bocskai út 43–45.); ingyenes;
információ: Polgár Tiborné
klubvezető, hétköznap 8–16
óráig: 789-3022, polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu
November 11. 15.00–17.00
Útifilmvetítés
Gran Canaria, a Kanári-szigetek talán legszínesebb tagja

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda
60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról illetve Facebook oldalunkról is!

Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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

További elérhetőségeink

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

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!

Helyszín: Gazdagréti Idősek
Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; információ:
246-8016
November 12. 10.00 60+ sashegyi klub
Helyszín: Sashegyi Látogatóközpont (Tájék utca 24. I. em.);
információ: hétköznap 9–14
óráig az Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő utca 3.,
372-4636).
November 13. 15.00–18.00
Sütiklub
Kitaláljuk, megsütjük, megesszük. Helyszín: Újbudai
Szociális Szolgálat Kenderes
Idősek Klubja (Kenderes utca
4.); ingyenes; szervező: Takácsné Török Borbála gondozónő; információ: hétköznap
8–16 óráig: 789-2055, illetve
06/70/492-0397
November 16. 12.00–13.00
60+ Médiaműhely
A 60+ Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil
Rádióban – új adás (Civil Rádió FM 98.0). Készíti: Újbuda
60+ Médiaműhely (Kéri Juli
önkéntes), 06/30/453-8755

Személyes
tanácsadások
Előre egyeztetett időpontokban négyszemközt, szakemberrel beszélheti meg problémáját, kérheti ki tanácsát.

Gyógytornatanácsadás

Időpont: minden hétfőn
13–14 óráig
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő utca 3.)

Táplálkozási
(dietetikai)
tanácsadás

Időpont:
kéthetente szerdai napokon
9.30–11.30 Újbudai
Szenior Programközpont
(Bölcső utca 3.)
13.30–15.30 Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A tanácsadások ingyenesek, de előzetes időpont-egyeztetéshez kötöttek.
Jelentkezni lehet hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

Kulturális séta
a Kerület Napján
2019. november 11.

Program: Sétánkon megtekintjük a Bartók Béla út két
oldalán egymást érő művészeti
galériákat, vendéglátóhelyeket,
az immár többéves hagyománnyá vált kulturális, gasztronómiai érdekességeket, mint
például a Bor és Kézműves Galéria, Faur Zsófi Galéria, Hadik
Kávéház, K.A.S. Galéria, va-

lamint a Szent Imre-templom
(szakvezetéssel 3 óra).
Útvonal: Szent Gellért tér–
Bartók Béla út–Móricz Zsigmond tér–Villányi út–Feneketlen-tó–Szent Imre-templom
Találkozó:
1. csoport: 10.00, a Gellért-
hegyi sziklatemplom előtt
2. csoport: 13.30, a Gellért-
hegyi sziklatemplom előtt

Részvétel: ingyenes
Előzetes bejelentkezés szükséges 2019. október 28.–november 6. között, kizárólag e-mailben (merimarica@vipmail.hu)
vagy SMS-ben (név, elérhetőség magadásával) Méri Sándorné (Marica) a 06/30/549-8457es telefonszámon.

Xviii. Szenior Országos Rejvényfejtő Verseny 2019.
Ideje: 2019. november 24., vasárnap 10.30
Helye: Újbuda Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u. 5., földszinti tanácsterem)
Kategóriák: 1. Sudoku (logikai) rejtvény
2. Rejtvényfejtés (kezdő, haladó, mesterjelölt,
mester)
Korcsoport: 60 éves kor felett
Nevezés: 2019. november 4–15. között az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központban 9–14 óráig (Kérő utca 3.) vagy a szenior11@freemail.hu e-mail címen.
A nevezés feltétele a lakcím, a születési évszám és a választott kategória feltüntetése.
A jelentkező a nevezéssel és a regisztrálással
hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők a megadott
adatokat kezeljék a verseny befejezéséig.
Verseny rendezője: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (ROE) és Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Bocskai út
39–41.)
Lebonyolítás: Valamennyi kategóriában kétkét rejtvényt kell megoldani, emelkedő nehézségi szinttel.
A fejtési idő max.: másfél-másfél óra

A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rejtvényfejtésben és sudokuban is induló
résztvevők megfejtett rejtvényeiket folyamatosan adhatják le, illetve vehetik át a következőt.
Díjazás: Valamennyi kategóriában az I. helyezettek kupa, az I–III. helyezettek érem és oklevél
díjazásban részesülnek. A kerületi és a nem kerületi lakosokat külön díjazzuk.
Nevezési feltételek: ROE-tagok minősítésüknél alacsonyabb kategóriában nem indulhatnak.
Akik a korábbi versenyeken legalább kétszer
első, illetve legalább háromszor az első három
hely valamelyikén végeztek, csak egy kategóriával feljebb indulhatnak. A kategóriaválasztás
megkönnyítése érdekében tájékoztatást adunk
a rejtvénytípusokról:
Kezdő:
• Skandináv típusú • Hagyományos
Haladó:
• Olasz módra • Szerkessze újra
Mesterjelölt: • Félig kevert
• Félig kevert olasz módra
Mester:
• Megkevertük • Elsők és a többiek
Sudoku 1
• könnyebb feladatok
Sudoku 2
• nehezebb feladatok
Eredményhirdetés: kb. 15 órakor

60+ Kívánságdoboz – Mi legyen a 60+ programban?
A programközpontjainkban
és a Polgármesteri Hivatal
Bocskai úti recepcióján elhelyezett 60+ Kívánságdobozoknak az a célja, hogy megismerjük ügyfeleink újabb
programokra és szolgáltatásokra vonatkozó igényeit.
Kiemelten várjuk azon ügyfeleink kívánságait, javaslatait, akik valamilyen okból
nem tudnak eljárni program-

jainkra. Kérjük, a dobozok
melletti
nyomtatványokon
olvasható kézírással írja meg,
milyen programokon venne
részt szívesen, vagy ha olyan
szolgáltatásokra lenne igénye,
amilyenek még nincsenek
a programban. A többek által
igényelt kéréseket lehetőségeinkhez képest megszervezzük,
elindítjuk. Bár a leírt kérésekre
nem áll módunkban válaszol-

ni, rendszeresen be fogunk számolni az Önök által igényelt új
programokról, szolgáltatásokról, illetve azok elindulásáról
internetes felületeinken vagy
az Újbuda újság 60+ oldalán.
Kívánságaikat természetesen az ismert 60plusz@ujbuda.hu e-mail címre is elküldhetik.
Várjuk javaslataikat és igényeiket!
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dolgozhatunk
lakókörnyezetünk
lakókörnyezetünk
lakókörnyezetünk
szebbé
szebbé
szebbé
tételéért.
tételéért.
tételéért.
*LEADHATÓ:
*LEADHATÓ:
*LEADHATÓ:
toner,
toner,
toner,
valamint
valamint
valamint
festék,
festék,
festék,
tinta,
tinta,
tinta,
ragasztó
ragasztó
ragasztó
és és
gyanta,
és
gyanta,
gyanta,
fáradt
fáradt
fáradt
olaj,
olaj,
olaj,
halogénmentes
halogénmentes
halogénmentes
oldószer,
oldószer,
oldószer,
szennyezett
szennyezett
szennyezett
csomagolási
csomagolási
csomagolási
hulladék,
hulladék,
hulladék,
szórófejes,
szórófejes,
szórófejes,
hajtógázas
hajtógázas
hajtógázas
palack,
palack,
palack,
gumiabroncs,
gumiabroncs,
gumiabroncs,
gumihulladék,
gumihulladék,
gumihulladék,
savas
savas
savas
ólomakkumulátor,
ólomakkumulátor,
ólomakkumulátor,
növényvédőszer
növényvédőszer
növényvédőszer
maradék,
maradék,
maradék,
fénycső,
fénycső,
fénycső,
hűtőgép
hűtőgép
hűtőgép
(kompresszorral),
(kompresszorral),
(kompresszorral),
étolaj
étolaj
étolaj
és és
zsír,
és
zsír,
lejárt
zsír,
lejárt
lejárt
gyógygyógygyógyszer,
szer,
szer,
szárazelem,
szárazelem,
szárazelem,
elektronikai
elektronikai
elektronikai
hulladék
hulladék
hulladék
(pl.(pl.
háztartási
(pl.
háztartási
háztartási
gép,
gép,
számítógép),
gép,
számítógép),
számítógép),
képcsöves
képcsöves
képcsöves
hulladék
hulladék
hulladék
(monitor,
(monitor,
(monitor,
tv)tv)tv)

mozaik
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keresztrejtvény
Dsida Jenő: Ősz című költeményéből idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Jézus Krisztus földi mestersége. 3. Az idézet első
sora (T, H). 9. Meggyőződés.
13. A fahéj régies neve. 14. Mértani fogalom. 16. Aján Tamás.
18. Burgenland egyik hegysége.
20. Összetételekben műanyagra
utal. 21. Egyetemi irányultság.
23. Belső-ázsiai vadló. 25. Gabonanövény. 26. Kén és alumínium vegyjele. 27. Részeshatározó
rag. 28. Az idézet második sora
(E, L). 30. Nagy karotintartalmú konyhakerti növény. 32.
Brazil tagállam. 33. Fél kavics!
34. … Szophia, bizánci építésű
hajdani ortodox bazilika Isztambulban. 36. A Penny Market
kozmetikai márkája. 38. A hegedű legmélyebb hangú húrja. 39.
… és a mókusok, nyíregyházi
punkzenekar. 41. Kis Olivér. 44.
Rovó egynemű betűi. 46. Kevesek által ismert. 48. Bérelt vállalkozás. 50. Erődítmény. 52. Guyanai
kisváros a brazil határnál (RAAD). 53. Spanyol férfinév. 55. Bizakodik. 57. Hogyan, oroszul. 58. Érzősejt. 59. A görög mitológia hadistene,
angolosan. 60. Angol főnemesi cím. 62. Budapesti sportklub beceneve.
64. Látképes postai üdvözlőlap. 66. Zeusz egyik kedvese, akit később
tehénné változtatott. 67. Mexikói csípős paprika. 69. Tele lesz. 71. Lamartine költeménye (2 szó). 72. Olasz Formula–1 versenypálya városa.

Függőleges: 2. Sport Club, röv. 3.
Londoni selyem! 4. Fohász. 5. Búvóhely. 6. Támadás. 7. Latin csont.
8. Magyarországi Zöld Párt, röv.
9. Nagyevő. 10. Kúszónövény. 11.
Némán tűzető! 12. Az idézet harmadik sora (L, E, A). 15. Bécsi
Károly! 17. A dadaizmus atyja
(Tristan). 19. Bejárat, névelővel.
22. Balatoni üdülőhely. 24. Kiváló
közép- és hosszútávfutó (Sándor).
27. Vissza: megszólítás. 29. Birtokol. 31. Ellenez. 35. Az idézet befejező része (R, N). 36. Ázsiai főváros. 37. Egyszerű gépet használ.
40. Állatot ellát. 42. Sün, németül
(IGEL). 43. Abigél becézése. 45.
Ügyész terjeszti be. 47. Lengyel–
német határfolyó. 49. Az egyik
gazdasági ághoz kapcsolódik. 51.
A tetejére hajító. 53. Madárlakás.
54. 1067 m-es Maláj-félszigeti
hegycsúcs (SEMA). 56. A legbecsesebb férfi és női posztóujjas. 60. A Cambridge-i Egyetem
által fejlesztett levelezőszerver
(EXIM). 61. Falusi ülőalkalmatosság. 62. Tat betűi keverve. 63. Őscél
része! 65. Becézett Ilona. 68. Oda-vissza: motorfajta. 70. Kiütés jele.
Beküldendő: vízsz. 3. és 28., függ. 12. és 35. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92., vagy a media@
ujbuda.hu e-mail címre. A 19. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körül a szüretelőknek, víg tábora örül.
NYERTESE: Mózes Antal, 1119 Bp., Albert u. Nyeremény: könyvjutalom,
mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 2093439. 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 táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig
Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó
tanácsadással (időpontfoglalás:
06/70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András soron
következő ingyenes jogsegély
időpontja: november 19., kedd.

»»A XI. KERÜLETI MSZP
PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655;
Nyitvatartás: H, K, Cs: 10.00–
13.00; K, Sz, P: 15.00–17.00.
E-mail:
ujbuda@mszp.hu,

»»A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI
Friss
információ
híreinkről, programjainkról: www.
facebook .com / l mpde lbud a .
Tel.: 06/70/511-6390, e-mail:
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

»»A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja a 06/30/363-7907-es
telefonszámot, fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD
PROGRAMJAI
Tel.: 06/70/947-4091. Fogadó
óra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest, 116.
Pf. 141., e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda,
tel.:
06/21/300-1000. Az iroda címe:
1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda állandó nyitva tartása: minden
szerdán 16–19 óráig.

FELHÍVÁS

Útvonal: Kelenvölgy-Péterhegy–Vadász-hegy–Kamaraerdő, Nagyrét–Tétényi-fennsík (Budafoki Víztorony)–
Kamaraerdő, Nagyrét–Budaörsi Repülőtér–Örsöd–
Gazdagrét (https://www.gpsies.com/map.do?fileId=
ychzwfqlfwwospvv )
Rendező: ELTE-BEAC Természetjáró Szakosztály
és Újbuda Önkormányzata
Bővebb információ: Palotás Dávid
(06/20/3196358, e-mail.: eltetura@gmail.com)
Rajthely:
Kelenvölgy-Péterhegy 41-es villamos megállója
Megközelítése:
41-es villamossal, valamint
a 150, 250, 250B, 251, 251A
buszjáratokkal érhető el.
Rajt nyitvatartási ideje: 16.30–18.30
Célhely: Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia
Cél nyitvatartási ideje: 18.45–23.10

INGATLANIRODÁNK eladó budapesti lakásokat keres.
Külföldi vevők elérése, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Hívjon
ajánlataival: 06/20/9600-600.
MEGVÉTELRE keresek külön bejáratú 2 szobás, erkélyes
lakást zöldövezetben, magánszemélytől, lehet felújítandó is.
06/70/7723-172.
A FEHÉRVÁRI úton eladó egy felújítandó egyszobás garzon.
T.: 06/20/567-5862.

»»Bérlemény

KIADÓ Újbudán egyszobás berendezett lakás 1-2 főre.
T.: 06/70/336-5259.
KEDVEZMÉNYES IRODABÉRLETI lehetőség a Campona
környékén! Érd.: +36(1)466-6950, e-mail: info@h1systems.hu

»»Oktatás

MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél. 06/20/9590-134

»»Víz, gáz, villany, fűtés

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés!
246-9021, 06/20/934-4664.

»»Lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505, 06/30/251-3800.
Halász Tibor

»»TV, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusírtás. Ingyenes
kiszállással. 06/30/8572-653.

»»Szolgáltatás

TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, referenciákkal
06/20/396-1933.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
SZOBAFESTÉS, szigetelés, tetőfedés, kőműves-, ácsmunkák
megrendelhetők. 06/20/943-5564.
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.
FESTÉS-MÁZOLÁS, burkolás, homlokzati szigetelés, javítás,
gipszkartonozás, villanyszerelés, teljes lakásfelújítást vállal cégünk
ingyenes felméréssel, 22 éves referenciával! 06/70/432-4222,
szakemberszolgaltato@gmail.com
LAKÁSFELÚJÍTÁS iparosokkal. Festés-parkettázás – gipsz
kartonozás. Közületnek is. Kállay Péter Pál E.V. 06/70/387-97-27,
bobek1958@gmail.com. Szíves érdeklődését köszönöm.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
BIH Kft. vállalja öntözőrendszerek megtervezését, kiépítését,
karbantartását, valamint szakszerű téliesítését kompresszoros
kifújatással. Tel.: +36/30/4500-142
FOGSOR készítése, javítása. Tel.: 06/30/737-5251

»»A XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI
A KDNP irodája (Karinthy F.
út 9. Tel.: 209-0474) napközben
14–18 óra között várja az érdeklődőket.

Táv: 11,7 km
Szintemelkedés: 115 m

»»Lakás, ingatlan

»»Gyógyászat

www.ujbuda.mszp.hu,
www.
facebook.com/mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap
harmadik szerdáján 15.30–17.30.
Pszichológiai tanácsadás: minden
hónap első keddjén 14–17 (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes
06/20/979-3369).

Kerület Napja teljesítménytúra
2019. november 11.
11 km a XI. kerületben (esti)

apróhirdetés

A túra a kerület turistaútjain halad végig. Kamaraerdő a kerület fajokban leggazdagabb területe, ez
a madárállományban is megnyilvánul, így az éjjeli
baglyok hangjaival gyakran találkozhatunk. A túra
útvonalának második fele a Mária úton halad, amely
a Budaörsi Repülőtér mentén húzódik, így pillantást
nyerhetünk az örökségvédelembe helyezett reptéri
épületekre is. A túra vége Gazdagréten van, az újnak
számító katolikus plébániánál, amit szintén érdemes
megtekinteni. Innen könnyen hazajuthatnak a résztvevők a gazdagréti buszjáratokkal.

»»A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI
A Bartók Béla út 96. alatti központban nyilvános összejövetel
minden hónap első keddjén 18
órától, fogadóóra csütörtökönként
16.30–18 óráig. A Mi Hazánk
Újbudai Szervezetének elnöke
és önkormányzati képviselője,
Novák Előd a 06/30/358-2723as számon és a novak.elod@
mihazank.hu címen érhető el.
További információ: facebook.
com/mihazankujbuda.
»»A XI. KERÜLETI
MOMENTUM
PROGRAMJAI
Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.hu. Naprakész információk a Momentum programjairól, vitafórum: facebook.
com/momentumujbuda. Jelentkezés a Momentumhoz: https://
jelentkezes.momentum.hu/. Köszönjük, hogy ránk szavaztak!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve
a 2020. évre kiírja a

Minden infó: www.11keruleti11km.hu
Várunk minden természetkedvelőt eme könnyed esti
kerületi sétára!

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2019. november 5.

A XI. kerületi lakosoknak (lakcímkártya felmutatásával)
500 Ft kedvezmény!
A túrán hallássérültek (SINOSZ igazolvánnyal),
valamint látássérültek és kísérőik
(MVGYOSZ igazolvánnyal) ingyen indulhatnak.
Szolgáltatás:
– Nagyréten üdítő, sütemény
– célban sütemény, tea
Fejlámpa vagy egyéb lámpa használata ajánlott!

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY gyarapítása céljából megvételre
keresek készpénzért kiemelkedő kvalitású 20. századi magyar
festményt. Árverésen, kiállításon szerepelt előnyben. Nemes
Gyula: 06/30/949-2900, e-mail: gyulanemes70@gmail.com.
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciós ház részére teljes
gyűjteményt, bútort, koloniált is, zongorát, porcelánt, aranyat,
ezüstöt, órát, festményt, régi pénzeket, katonai kellékeket,
kitüntetéseket, könyveket, csillárokat, szőnyegeket stb. Teljes
hagyatékot kiürítéssel. Hétvégén is hívható. Mobil: 06/30/324-4986.
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.
NEM TUDJA, mit kezdjen a hagyatékából maradt elektromos
műszereivel? Keressen minket, műszereket vásárolunk megőrzésre
az utókornak, kiállításra, felújításra. (Különböző intézmények
selejtezését is vállaljuk) instrumentsmuseum@freemail.hu
06/20/974-8604
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi szőnyegeket
sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.

»»Gondozás

IDŐSGONDOZÁST vállalok 24 órában otthonában 06/20/2249590.

»»Állás

BUDAPEST XI. kerületében takarító munkatársat keresünk,
aki ezermester is. Napi 8 órás munka, lehet nyugdíjas. Fizetés
megegyezés szerint. Tel.: +36/20/411-1952
ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI tudó szobafestőt és gipszkartonszerelőt keresek. Heti kifizetés. 06/20/334-7025

»»Könyvek

KÖNYVEKET, könyvtárakat, műtárgyakat antikvárium vásárol.
06/20/425/6437
ANTIK és használt könyvek, teljes könyvtárak, hagyatékok
vásárlása. Akár az összes könyvét megvásároljuk és elszállítjuk.
Oskola Antikvárium, 1122 Bp., Maros u. 12., Nitsovits Iván:
06/20/2310-725

»»Vegyes

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

»»társkereső

Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni
párját. Tel.: 06/20/272-1461, komolyangondolom.hu

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.
Az „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatók számára, a „B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok számára szól.
A részletes pályázati felhívás és tájékoztató beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a Köznevelési Csoportnál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az Ügyfélszolgálati Irodákon (1113 Bp., Bocskai út 39–41. és 1113
Bp., Zsombolyai u. 4.), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.ujbuda.hu. További információ kérhető a 372-3470-es telefonszámon.
A pályázat benyújtása
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektromos Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(EPER–Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:
http://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázatot kizárólag az EPER–Bursa rendszerből
kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt kell
benyújtani Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési Csoportjánál (1113 Bp.,
Zsombolyai u. 4. IV. 408.), vagy postai úton eljuttatni
erre a címre.

Nevezési díj: 1000 Ft

»»Régiség

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, Tallér Edina, 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.

Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 12.00–20.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

HA BÚTORT
KERES!

LEGÚJABB AJÁNLATUNK:
www.rs.hu/akcios-kiadvany

közös
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Kedvenc őszi rétesünk egy
extra ízzel megbolondítva
A marcipán eredetét
számos legenda övezi. Egyes források
szerint már a perzsák is fogyasztották az ókorban, de
velencei, milánói,
német, sőt, balkáni
eredetéről is több
história
kering.
Ami a legtöbb változatban egyezik,
az a fő alapanyag:
a mandula. Volt,
aki mézzel, és volt,
aki cukorral gyúrta
masszává, majd rózsavízzel tette illatossá. Thomas Mann
egyik novellájában
„a háremek csemegéje” néven említette a marcipánt.
Parcsetich Ernő,
a VakVarjú éttermek
séfje kedvenc őszi,
almás-körtés rétesének receptjét osztja
meg velünk, melyet marcipános mascarponehabbal tálal.

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült fényképeket. A fotókat elektronikus formában
a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. A tárgyban jelezzék:
Újbuda új lakói. A rovatban megjelenő kisbabák családjának
a REGIO JÁTÉK ajándékot ajánl fel, mely átvehető
a Nándorfejérvári út 23–25. szám alatt és az Allee 2. emeletén.
Szeretnénk bemutatni harmadik újbudai
kisfiunkat, Rozsnyai
Rollant. Augusztus
28-án bújt ki 3380
grammal és 55 centis
hosszúsággal.
Nagyon
nyugodt,
érdeklődő kisbaba,
akit a bátyjai folyamatosan próbálnak
kényeztetni. Boldogok vagyunk, hogy három ilyen kisfiúnak
lehetünk a szülei. Isten hozott téged is, drága kisfiam.

Magyar ízek élményekkel tálalva

Elkészítés:
Az almát és a körtét is meghámozzuk, majd cikkekre vágjuk. A mé1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
zet nagyobb serpenyőben felhevítRészletek: buda.vakvarju.com
jük, hogy kissé habozzon, aztán
hozzáadjuk az előkészített gyüA marcipánt vízgőz fölött kissé megolmölcsöket. Átkavarjuk, pár percig
vasztjuk, turmixoljuk, majd hozzáadjuk
hagyjuk karamellizálódni, majd megUjbuda mag hird 66x49.indd 1
24/01/18
a mascarponét. A habtejszínt felverjük,
hintjük egy kevés őrölt csillagánizzsal,
és hozzáforgatjuk óvatosan a marcipános
hogy kellemes íze legyen. Összeforgatmasszához.
juk még egyszer, és hagyjuk hűlni.
Tálalásnál a habot a rétes alá, mellé,
Mikor kihűlt, két réteg réteslapba tede akár fölé is halmozhatjuk, hogy kissé
kerjük, a tetejét olajjal és tojássárgájával
ráolvadjon.
megkenjük, aztán alul-felül sütésen 200
Jó étvágyat kívánunk!
fokon ropogósra sütjük.

VakVarjú Vendéglő

Bodnáruk Tas a becses nevem,
családom tagjai boldogok énvelem.
Magdolna napjára érkeztem közéjük,
sírásom hangja megzavarta az éjük,
mert otthon
születtem, s odabújt
mind hozzám
Anyukám, Apukám,
Nővérkém,
Bátyuskám.
Jól indult az élet, s
folytatom ámulva,
rácsodálkozva erre
a szép világra.
A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

10% kedvezmény,

11:02

a teljes árú, saját márkás bébijátékokra
A kupon beváltható a REGIO JÁTÉK áruházakban.
Érvényes: 2019. 11. 01-től 11. 30-ig.
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Hozzávalók:
• 1 kg körte
• 1 kg alma
• 20 dkg méz
• 10 g őrölt csillagánizs
• 20 dkg mascarpone
• 20 dkg habtejszín
• 15 dkg marcipán
• 3 db tojás
• réteslap
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