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Saját verseit szavalta  
az önkormányzati munkatárs
„jöhet a tavasz, nem derít fel, mint egy robot, kelsz és fekszel, csobban a szív, majd elmerül, ha 
nem írsz mindig legbelül” – áll Sárhelyi Erika egyik művében, amelyet a Malom Közösségi Tér 
Szemlélődők című irodalmi estjén olvasott fel. 

Telt ház előtt, sokadik alkalommal rendezték meg a 
Szemlélődők irodalmi estet a Malom Közösségi Tér-
ben, amelyen ezúttal Újbuda Önkormányzatának mun-
katársa, Sárhelyi Erika olvasott fel verseiből. A rendez-
vény mottója a tavaszhoz kötődött. A költőnő szerint  
a líra a prózával és a dráma műfajával együtt egyre kö-
zelebb kerül az olvasóközönséghez az ilyen irodalmi 
eseményeknek köszönhetően.

A rendezvényen Tóth Sándor Péter mandolinművész 
és Péter Almási Fruzsina énekes zenei aláfestésével 
csendültek fel Sárhelyi Erika költeményei. A program 

védnöke, Nagyné Antal Anikó önkormányzati képvise-
lő volt. Ő is abban bízik, hogy a művészek – a közössé-
gi házak eseményeinek hála – továbbra is pezsgésben 
tartják a kerület kulturális életét.

A Malom Közösségi Tér vezetője, Ujvári Zsolt 
lapunknak elmondta, a jövőben fiatalok számá-
ra indított vers- és prózaíró pályázatot írnak ki.  
A versenyt a kerület tanulói körében hirdetik meg 
júniusban. A nyertesek névsorát várhatóan szep-
temberben hirdetik ki. 

(T. K.)

a közösségi normáknak a jó idő 
beköszöntével is érvényesülniük kell

a hűvös, csapadékos tél után 
lélekmelengető a kék ég alatt, 
színekkel és illatokkal teli 
parkokban sétálni, sportolni, vagy 
csupán kiheveredni egy plédre. 

A téli „szobafogság” utáni szabadban 
eltölthető idő adta önfeledt érzés mel-
lett gyakran elfeledkeznek az emberek, 
hogy ilyenkor is be kell tartani a társa-
dalmi normákat és a közösségre vonat-
kozó szabályokat. A jogszabályokban 
foglaltak megsértésével az elkövetők 
túl azon, hogy kárt okozhatnak az épí-
tett vagy a természeti környezetben, 
zavarhatják a környezetükben tartóz-
kodók nyugalmát, valamint veszélyez-
tethetik önmaguk, illetve embertársaik 
testi épségét, cselekményeik következ-
ményeként több tízezer forintos hely-

színi, vagy akár ennél is magasabb 
összegű közigazgatási, szabálysértési 
bírságra számíthatnak.

2013. február 1-jén lépett hatályba 
Újbuda Önkormányzatának a közössé-
gi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről szóló rendelete. A közterületek 
rendjét ezen kívül a 2012. évi II., úgy-
nevezett szabálysértési törvény is sza-
bályozza. A jó idővel együtt az önkor-
mányzat fokozottabb figyelmet fordít a 
szabálysértések megelőzésére, illetve a 
közterületek tisztaságára. Összefogla-
lónk eligazítást ad, kit érdemes keres-
ni, ha illegális szemétlerakatot fedez 
fel valaki, vagy tudomása van vala-
kiről, aki nem tesz eleget a közösségi 
normáknak. 

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Informatikai készségfejlesztőket  
kaptak a gyerekek
a Pető andrás Főiskola EKPMI Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumban a tanulás támogatása és 
a digitális technika kiterjesztését mutatták be április elején. 

Digitális módszereket, számítógép-hasz-
nálaton alapuló, speciálisan sérült gyerekek 
nevelését és fejlődésük gyorsulását segítő app-
likációkat mutattak be a Pető András Főiskola 
EKPMI Gyakorló Általános Iskola és Kollégi-
umban. A fiatalok különböző eszközöket pró-
bálhattak ki: volt itt a szem mozgását leköve-
tő billentyűzet, amellyel a kezüket mozgatni 
képtelen gyerekek írásban kommunikálhat-
nak. A svéd technológián alapuló alkalmazá-
sokat forgalmazó magyar cég olyan játékokat 
is bemutatott, amelyek vidáman, interaktív 
formában segítik a fogyatékkal élőket abban, 
hogy szüleikkel, tanáraikkal, gyermektársaik-

kal érintkezzenek, sajátos módon beszélgesse-
nek, játsszanak, miközben a számítógéppel is 
közelebbi kapcsolatot építenek ki.

A Kapcsol-AT Asszisztív Technológiák Kft. 
ügyvezetője hangsúlyozta, ezen módszerekkel 
a beteg gyerekek mentális és fizikai állapota 
gyorsan fejlődhet, és olyan képességeket fej-
leszthetnek ki, amelyek mindennapjaikat is 
élhetőbbé teszik. Vezekényi Nóra Laura hang-
súlyozta, a Windows alapú programok segít-
ségével az agysérülést szenvedett betegek az 
agy aktivitásában keletkezett gátak ellenére a 
nehéznek, vagy akár megoldhatatlannak tűnő 
feladatok is véghez vihetik. (T. K.)
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értéke-
sítésére pályázatot írt ki:
ssz. cím m2	 Hrsz.	 elhelyezkedés	 megtekintés	időpontja
	 	 	 	 	 2016.	év	április
1.  Ballagi Mór u. 3. 104 3454/0/A/72 utcai bejárat, pince 5-én 9.00–9.15
2.  Ballagi Mór u. 6. 140 3448/0/A/51 utcai bejárat, pince 5-én 9.15–9.30
3.  Ballagi Mór u. 10. 103 3446/0/A/53 utcai bejárat, pince 5-én 9.30–9.45
4.  Ballagi Mór u. 12. 46 3445/0/A/62 belső pince 5-én 9.45–10.00
5.  Baranyai u. 7. 56 4158/62/A/1 belső pince 7-én 10.00–10.15
6.  Bartók Béla út 15/C 30 5496/1/A/38 alagsor 12-én 10.00–10.15
7.  Bartók Béla út 36-38. 59 4988/0/A/1 belső pince 12-én 10.30–10.45
8.  Bartók Béla út 36–38. 35 4988/0/A/2 belső pince 12-én 10.30–10.45
9.  Bánk bán u. 9. 55 3438/0/A/1 utcai bejárat, pince 5-én 10.15–10.30
10.  Bánk bán u. 9. 52 3438/0/A/2 utcai bejárat, pince 5-én 10.30–10.45
11.  Bánk bán u. 11. 49 3439/0/A/53 utcai bejárat, pince 5-én 10.45–11.00
12.  Bártfai u. 5/B 28 3720/1/A/23 belső pince 14-én 10.00–10.15
13.  Bercsényi u. 36. 67 4208/2/A/2 belső pince 5-én 10.30–10.45
14.  Bocskai út 19. 151 4379/0/A/1 járdaszinti bejárat, pince 5-én 11.00–11.15
15.  Bocskai út 63–65. 111 4641/18/A/1 belső pince 5-én 11.30–11.45
16.  Bocskai út 63–65. 99 4641/18/A/2 belső pince 5-én 11.30–11.45
17.  Bölcső u. 5. 142 4158/62/A/47 utcai bejárat, pince 7-én 10.30–10.45
18.  Bölcső u. 8. 17 4158/60/A/92 belső pince 7-én 10.45–11.00
19.  Kökörcsin u. 3. 24 4496/9/A/2 előkerti bejárat, alagsor 19-én 9.00–9.15
20.  Kruspér u. 1/B 68 5533/4/A/1 belső pince 19-én 10.00–10.15
21.  Kruspér u. 1/B 38 5533/4/A/2 belső pince 19-én 10.00–10.15
22.  Móricz Zs. körtér 14. 14 4274/0/A/1 belső pince 21-én 10.00–10.15
23.  Nagyszőlős u. 37. 20 4568/200/A/1 pinceszint 21-én 11.00–11.15

A	pályázat	benyújtásának	határideje:	2016.	május	30.	(hétfő)	12	óra
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudi Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály 
(1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), 
illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapjáról.
További információ kapható a 381-1311-es és a 3724-686-os telefonszámon.
2016. március 30. Gazdasági Bizottság

PÁLYÁZaTI FELHÍVÁSÖsszefogással készül  
az ifjúsági koncepció
Széles körű egyeztetéssel indult meg újbuda ifjúsági koncepciójának kidolgozása. 
a szakmaiság és működőképesség érdekében néhány napja lezajlott első megbe-
szélésen a közös munkára és az együttműködésben rejlő lehetőségekre összponto-
sított az önkormányzat.

Negyedszázados  
a Szentimrevárosi 
Egyesület
Ebben az évben ünnepli 
fennállásának 25. évfor-
dulóját kerületünk legna-
gyobb civil szervezete, 
a Szentimrevárosi Egye-
sület (SzIE).

Április 2-án, a hálaadó szent-
misét követően tartották meg 
az évfordulós ünnepséget. 
Ezen az egyesület korábbi és 
jelenlegi vezetése, valamint 
tagsága emlékezett az alapí-
tás óta eltelt időszak történe-
tére, illetve egy, a kerületről 
szóló irodalmi előadás és 
fényképkiállítás is lehetősé-
get adott a visszatekintésre. 
Az eseményen megjelent Ha-
idar Norbert önkormányzati 
képviselő, a polgármesteri 
vezetés képviseletében pedig 
Szabó László kabinetveze-
tő-helyettes.

A SzIE létrejötte a rend-
szerváltozás idejére tehető. 
Ekkor nyílt lehetőség civil 
önszerveződő csoportok szá-
mára, hogy egyesületi keretek 
között folytassák tevékenysé-
güket. Az önmeghatározásuk 
szerint keresztény értékeket 
elfogadó polgári egyesület 
célja, hogy tagsága számára 
keretet biztosítson a különfé-
le közösségi tevékenységek 
adta örömteli együttlétnek, 
az egymásra való odafigyelés 
pedig erősítse a tagok elköte-
leződését a közösség önkén-
tes szolgálatára.

Tevékenységük átfog kor-
osztályokat és különböző 
élethelyzeteket. Az egyesület 
a kerület kulturális életében 
is jelentős szerepet játszik. 
Rendszeresek a zenei prog-
ramok, kiállítások, helytör-
téneti vetélkedők. Minden 
esztendőben megrendezik 
a Szellemi-lelki hétvégéket 
amelyeken a helyi, valamint a 
szélesebb társadalmat érintő 
kérdésekről esik szó.

Jelentős eseménye Újbudá-
nak a sok fiatalt vonzó, őszi 
SzIE Bál is, mely minden 
évben tartalmas szórakozást 
nyújt a kikapcsolódni vá-
gyóknak.

Az egyesületről, az elmúlt 
25 év történéseiről és a követ-
kező időszak programjairól 
(melyek általában szabadon 
látogathatók) részletes tájé-
koztatást találhatunk honlap-
jukon:

www.szie.org.hu

Felnőtt háziorvosokkal az egészségügyi koncepcióról

Elindult a 60+ Gyalogló Program!

Folyamatban van az önkormányzat átfogó 
ifjúsági stratégiájának kialakítása. Mindez 
nem előzmények nélküli, mivel a korcsopor-
tot több eddigi koncepció is önállóan kezeli, 
foglalkozik vele. A helyhatóság célja, hogy 
az új nemzedékkel – annak későbbi társadal-
mi-gazdasági súlyát is figyelembe véve – fog-
lalkozzon, segítse az egyéni, illetve a közös-
ségszolgálat kibontakozását. Ennek érdekében 
meghatározza céljait, feladatait, összegzi és 
rögzíti a már meglévő eredményeket, kezde-
ményezéseket, konkrét intézkedéseket a cso-
porttal összefüggésben. 

Újbuda polgármestere a közelmúltban köz-
vetlen hatáskörébe helyezte a feladatot, és ki-
nevezte Molnár Lászlót ifjúságügyért felelős 
alpolgármesternek, aki egyúttal megbízást ka-
pott a kapcsolódó koncepció kidolgozására. A 
munka elindult, az első társadalmi egyeztetést 
március 30-án tartották, melyre meghívást 

kaptak a kerület ifjúsági életét befolyásoló és 
alakító intézményi, szakmai és közéleti sze-
replők. A vezetésnek szándéka, hogy széles 
körben bevonja az érintetteket a partnerségen 
alapuló távlati tervekbe.

A megbeszélés résztvevői megismerhették 
a magyar ifjúságpolitika stratégiai irányait és 
konkrét intézkedéseit, tájékoztatást kaptak az 
elindult munkáról és az együttműködési lehe-
tőségekről. Molnár László a közös munka fon-
tosságát hangsúlyozta, és felajánlotta támoga-
tását minden, a koncepcióhoz illeszkedő és az 
önkormányzat szándékaival megegyező kez-
deményezéshez. – A most induló társadalmi 
párbeszéd során igyekszünk a lehető legtöbb 
szakmai észrevételt és javaslatot összegyűj-
teni és azokat beépíteni a szakmai anyagba – 
nyilatkozta az alpolgármester. Az elképzelése-
ket április 15-éig várják.

(Újbuda)

Április 14-én 9 órakor a bikás parkban,  
az egykori Lengyelpiacnak helyet adó   
Vahot utcai parkoló közelében fekvő zöld 
területen 147 lelkes érdeklődő részvételével 
dr. Hoffmann Tamás polgármester hivata-
losan is elindította az újbuda 60+ Program 
új kezdeményezését.

A megnyitó és a programmal kapcsolatos tájékoz-
tató után Monspart Sarolta vezetésével elindult az 
első gyaloglás; a 800 méteres park körüli távolságot 
mindenki jó hangulatban, könnyedén 
tudta teljesíteni.

A megerőltető hosszú vagy gyors 
gyaloglás egy edzetlen embernek kife-
jezetten veszélyes és káros lehet, ezért 
a szervezők többször hangsúlyozták: a 
60+ Gyalogló Programnak mindössze-

sen az a célja, hogy az időskorúak saját lehetősége-
ikhez és kondíciójukhoz mérten rendszeresen gya-
logoljanak közösségben, vagy egyedül, barátokkal 
is. Aki teheti, lehetőleg naponta legalább 10 percet 
gyalogoljon, és vegyen részt a közösségi gyaloglá-
sokon is, ahol megoszthatja tapasztalatait, tanácsot 
és különböző szakmai kiadványokat is kaphat.

A rendszeresen gyaloglók teljesítményét nyáron 
és az év végén is díjazni, jutalmazni fogják. Az 
egyik résztvevő elárulta, hogy bár a mozgás ön-

magában is öröm, a legtöbbet az je-
lenti számára, hogy nemcsak a szom-
szédok, ismerősök, de az unokák is 
igen büszkék arra, hogy a nagymama 
elkezdett gyalogolni.

Az áprilisban induló 60+ Gyalog-
ló Program folyamatosan várja a már 

sportos és a gyaloglással csak most ismerkedőket 
egyaránt, mindazokat, akiknek fontos saját egészsé-
gük javítása vagy megőrzése.

A következő találkozó időpontja: 2016. április 28. 
9.00 óra, helyszíne: Kelenföld, Bikás park (a park 
Vahot–Bártfai u. sarkánál, a parkoló mellett találha-
tó szürke épületnél).

A programot Monspart Sarol-
ta vezeti.

A 60+ Gyalogló Program-
ba folyamatosan be lehet 
kapcsolódni, további tájé-
koztatást az Újbudai Szenior 
Programközpontban kaphat-
nak. A program leírását, dá-
tumait és híreit az ujbuda.hu 
oldal idősbarát aloldalán is 
elolvashatják.

A közös gyaloglásokra 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

 
 

bemutatták a kerület háziorvosainak az 
önkormányzat új egészségügyi koncepció-
játt, amelyet januárban fogadott el a képvi-
selő-testület.

– Széles körű társadalmi egyeztetés előzte meg az 
egészségügyi koncepció megalkotását orvosok, 
védőnők és számtalan más, egészségügyben dol-
gozó szakember bevonásával, melynek eredmé-
nyeként nagyon jó anyag született – fogalmazott 
Király Nóra, egészségügyért felelős alpolgármester 
aki a következő feladat, a végrehajtási terv meg-
alkotásában is számít az orvosok segítségére. Az 
új egészségügyi koncepció, amely Újbuda 2016 és 
2020 közötti egészségügyi fejlesztéspolitikai stra-
tégiáját tartalmazza, már figyelembe veszi azokat 
a beruházásokat, amelyek az elmúlt időszakban or-
szágos finanszírozásból vagy európai uniós forrás-

ból megvalósultak, és azoknak a részeredményeit 
is beépíti. 

Legfontosabb tartalmi része, hogy az egészség-
ügyi ellátásban nemcsak a betegellátás reaktív ré-
szét tárgyalja – amikor a beteg valamilyen prob-
lémával felkeresi az orvost –, hanem a páciensek 
egészségmegőrzésének, prevenciójának a biztosí-
tását is elsődleges, másodlagos szinten, szervezett 
formában. Végvári Tamás, az önkormányzat egész-
ségügyi szaktanácsadója szerint az önkormányzat 
azért fogadta el ezt az új egészségügyi koncepci-
ót, azon belül is az egészségmegőrzési programot, 
hogy az önkormányzat szervezésében különállóan 
is megvalósulhassanak prevenciós programok.

Az eseményen a háziorvosok is feltehették kérdé-
seiket és elmondhatták javaslataikat. Többekben fel-
merült az igény a népegészség megőrzése kapcsán, 
hogy a svájci modell szerint gyógytornász és diete-

tikus bevonásával dolgozhassanak, ami egybecseng 
a koncepcióban megfogalmazott irányelvekkel. Az 
alapellátás jelenlegi struktúrája úgy működik, hogy 
egy háziorvos és egy-két körzeti ápoló dolgozik kö-
zösen egy adott területért, egy adott praxishoz beje-
lentkezett páciensekért. Ha az ő ellátásuk mozgás-
terápiát, gyógytornát vagy táplálkozási tanácsadást 
igényel, akkor ezt külön, a szakrendelés keretében 
működő szakembereknél kell igénybe venni. A jö-
vőben azonban fel tud állni a komplex alapellátási 
szervezési egység, a 2015-ben elfogadott törvény-
nek megfelelően, praxisközösségek, illetve csoport-
praxisok formájában: néhány egymással összefogó 
háziorvos egy-két további szakembert foglalkoztat-
hat, az egészségügyi alapból történő finanszírozás-
sal. Ennek a megvalósításához is tartalmaz lépése-
ket ez az egészségügyi koncepció. 

(H. L.)

FELHÍVÁS  
– ÖNKÉNTES SEGÍTőKET 

KERESÜNK új, MENTÁLHIGIÉNÉS 
PRoGRaMuNKba

A 60+ Mentálhigiénés Alprogram 
most induló új szolgáltatásához olyan 
kerületi, 50 év feletti polgárokat keres, 

akik szívesen folytatnának „segítő 
beszélgetéseket”, kellően empatikusnak, 

figyelmesnek, segítőkésznek  
és aktívnak érzik magukat ahhoz, hogy 

ilyen módon segítsenek más, 60 év feletti 
társuk lelki problémáján.

A jelentkezők ingyenes, mentálhigiénés 
elméleti és gyakorlati képzésen vesznek 

részt a nyár folyamán, illetve  
a 60+ Program folyamatosan biztosítja  

az önkéntesek tevékenységéhez szüksé-
ges szakmai hátteret, támogatást.

Jelentkezni május 27-éig lehet  
az Újbudai Szenior Programközpontban 

minden hétköznap  
8.00–14.00 óra között  
(1117 Bp., Bölcső u. 3.,  
tel.: 372-4636, e-mail:  
60plusz@ujbuda.hu).
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Tudta-e Ön, hogy... 
…az enyhe és csapadékos tél optimális kö-
rülményeket teremtett az élősködők szá-
mára, így idén is kullancsinvázióra számít-
hatunk. Tavasszal egyre többet töltünk a 
szabadban, így fontos, hogy biztonságban 
érezzük magunkat, ne okozzon felesleges 
aggodalmat egy esetleges kullancscsípés.  

A kullancsok elleni védőoltásról dr. Béres 
Zsuzsannát, a Budai Oltóközpont és Magán-
orvosi Centrum vakcinológusát kérdeztük:

– A csípéseknek csak közel harmadának 
vagyunk tudatában. A leglátványosabb a 
kifejlett kullancs vérszívása, mert annak 
testsúlya egy-egy táplálkozás alkalmával el-
érheti a tízszeresét is, ami már igazán szem-
betűnő – hangsúlyozza a doktornő. – Fontos 
tudni, hogy a nimfák és lárvák csípésekor 
is fertőződhetünk, ezek mérete azonban lé-
nyegesen kisebb, gyakran észrevétlen ma-
rad. A kullancsok vírussal és baktériummal 
fertőzhetnek meg minket. A két baktérium 
által okozott megbetegedés a Lyme-kór és a 
Tibola, ez a két betegség kezelhető. Sajnos, 
ha vírussal fertőződünk a csípést követően 
már sokkal rosszabbak ez esélyeink. Nincs 
oki terápia, csak tüneti kezelés lehetséges. A 
tünetek 3–21 nap múlva jelentkezhetnek. Az 
első fázis csupán néhány napig tart, izom-
fájdalom, láz jellemzi, majd néhány tünet-
mentes nap után ismét lázasnak érezhetjük 
magunkat, de ekkor már fejfájás, szédülés, 
hányinger is kialakulhat. A betegek 1–2%-át 
veszítjük el, és csaknem minden tízedik em-

ber esetében ma-
radandó káro-
sodás alakul ki. 
Akik átvészelik 
a kórképet, azok 
között csaknem 
40%-ban me-
móriazavarok, 
tanulási nehéz-
ségek alakulnak 
ki a felépülést 
követően. A 
kockázatnak kitett helyeken történő tar-
tózkodás esetén célszerű a hosszú nadrágra 
ráhúzni a zoknit, lehetőség szerint hosszú 
ujjú felsőt viselni, azt szintén a nadrágba 
betűrni. A hosszú hajat javasolt összefogni, 
esetleg megfelelő sapka viselete is csökken-
ti a vérszívóval történő találkozás esélyét. 
Segít távoltartani az állatot a megfelelő ha-
tóanyag-tartalmú riasztó használata (dietil-
toulamad, picaridin), melyek a patikákban 
is beszerezhetőek. Kiemelt szerepe van a 
kirándulást követő kullancsvizitnek! Minél 
korábban sikerül eltávolítani az élőlényt, an-
nál kisebb az esélye annak, hogy a kullancs 
által terjesztett kórokozók bejutottak a szer-
vezetünkben. A védőoltással a kullancs által 
terjesztett agyvelő- és agyhártyagyulladást 
meg tudja előzni, gondoljon rá időben! A vé-
dettség 6 hét alatt kialakítható, de van gyor-
sított sor is. Lassan itt a nyár és a gyerekek 
táborokba indulnak, az ő védelmük a szülők 
felelőssége, óvja egészségüket!

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

egéSzSégrovAT

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

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.

Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaimaganrendelo.hu

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

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

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

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

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
az április 28-i 

SZÁMBAN!

www.válasz.hu

BUDAÖRSI székhelyű élelmiszergyártó 
üzembe keresünk női és férfi 

kollégákat betanított munkára.
Keresünk továbbá csomagológép-

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

Khell-Food-2016-03-29_uj-hirdetes  2016. 03. 29.  12:59  Pa  

TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET

Megoldás társasházi lakóközösségek számára 
a legkorszerűbb technlógiák alkalmazásásval. 

ELÉRHETŐ, MEGBÍZHATÓ, ÁTLÁTHATÓ, KISZÁMÍTHATÓ, 
SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS BÁRMILYEN TÁRSASHÁZNAK. 

Rugalmas szolgáltatások egyéni igényekre szabva.  

Gyöngyház
társasházkezelő iroda

www.gyongyhazplusz.hu | ajanlat@gyongyhazplusz.hu 
Tel: 06-1/425-73-08,  06-20/232-85-63
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Közösségben 
könnyebb sportolni

 
Tavaszi ovi olimpiát rendezett az újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Gabányi László 
Sportcsarnokban április 7-én. a rendezvényen 14 óvoda gyermekei vettek részt, 
akiket sorversenyekkel, játékos mozgáskoordinációt segítő gyakorlatokkal, vala-
mint a sportolást segítő ajándékokkal vártak.

Sikeres Erzsébet-
pályázatok újbudán is
Idén is több ezer gyermek, nyugdíjas, fogyatékkal élő és nagycsaládos vehet részt 
kedvezményes üdülésen az Erzsébet-program részeként, köztük sokan újbudaiak. 
Simicskó István honvédelmi miniszter, a kerület országgyű lési képviselője ajándék-
csomaggal köszöntötte a program szépkorú részt vevőit.

Az eseményre ellátogatott Simicskó István 
honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési 
képviselője is, aki arról számolt be, hogy az 
elmúlt években drasztikusan megemelkedett a 
rendszeresen sportolók száma. Míg 2009-ben 
a magyar felnőtt lakosság mindössze 5 szá-
zaléka mozgott heti 
rendszerességgel, ez 
a szám mára 15 szá-
zalék fölé emelke-
dett, de még mindig 
nem tartunk ott, ahol 
a skandináv orszá-
gok, hiszen náluk 40 
százalék körül mo-
zog ez az arány.

– Törekszünk arra, 
hogy minél több le-
hetőséget biztosít-
sunk ahhoz, hogy az 
emberek nyugodtan, 
kulturáltan sportol-
hassanak. Ennek ér-
dekében számtalan 
döntés született az elmúlt időszakban kerületi 
szinten: futókörök, fitneszparkok létesültek. 
Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy 
gyermekeink szívébe is elültessük a sport irán-
ti elkötelezettséget és szeretetet – mondta Si-
micskó István. Molnár László alpolgármester 

szerint azért lényegesek ezek a rendezvények, 
mert így a gyerekeknek lehetőségük nyílik 
arra, hogy megérezzék, közösségben köny-
nyebb sportolni és nagyobb sportteljesítményt 
elérni. 

Komoly figyelmet fordítottak a szervezők 
arra, hogy az óvodások megtanulják, mit je-
lent a bemelegítés. A sorverseny pedig jó le-
hetőséget nyújtott arra, hogy minél több sport-
eszközzel megismerkedjenek a csöppségek. 
A különböző színes, vidám, pörgős játékok, 

fejlesztő hatásúak is voltak, külön ügyelve a 
finom motoros mozgásokra, a jobb és a bal kéz 
használatára, valamint arra, hogy az egész tes-
tüket alaposan átmozgassák. 

Mivel ennél a korosztálynál, még nem a ver-
senyé a főszerep, minden gyerek ugyanolyan 

ajándékokkal távozott. A tornazsáknak hasz-
nálható csomagban minden egyes meglepetés 
a sportoláshoz való kötődést kívánta erősíteni. 
Kulacsot, labdát és fényvisszaverős „karra-
csapót” is kaptak a kicsik. Az esemény iránt 
idén is óriási érdeklődés volt (14 óvodából 140 

gyermek érkezett), ezért a szervezők úgy dön-
töttek, a Téli Ovi Olimpiát még többük számá-
ra teszik elérhetővé.

(H. L.)

Az Erzsébet-program 2012-
es indulása óta biztosít ked-
vezményes üdülési, pihenési 
lehetőséget a szociális üdü-
lési rendszer keretében. A 
program kiemelt figyelmet 
fordít a gyermekekre, nagy-

családosokra, fogyatékos-
sággal élőkre és nyugdíja-
sokra, akik nyertes pályázat 
esetén minimális önerő befi-
zetésével választhatnak meg-
annyi program és szálláshely 
közül szerte az országban. 

Az Erzsébet-utalványok 
forgalmazásának pénzügyi 
eredményeiből, valamint to-
vábbi költségvetési források 
bevonásával eddig több mint 
600 ezer ember, közülük 
több mint 300 ezer gyermek 
jutott nyaralási lehetőséghez. 
A kerület nyugdíjasai köré-
ben is nagy népszerűségnek 
örvend a program, akik el-
sősorban gyógyfürdőket és 
ezekhez kapcsolódó szállás-
helyeket látogatnak szívesen. 
Simicskó István honvédelmi 
miniszter – munkatársai se-
gítségével – idén is több mint 
száz újbudai nyugdíjasnak 
igyekezett segítséget nyúj-
tani, legyen szó tájékozta-
tásról, a pályázati adatlap 
kitöltéséről vagy szálláshely 
foglalásáról. A nyertes pá-
lyázókat az önkormányzat 
épületében is fogadták, ahol 
egy, az utazáshoz praktikus 
táskát és sok hasznos kiegé-
szítőt is kaptak.

Berta Lászlóné, a Szentim-
revárosi Idősek Klubjának 
tagja, aki idén nyert először 
a programban elmondta, na-
gyon örül a lehetőségnek, hi-
szen így egy hetet tölthet el 
egy olyan üdülőhelyen, ahol 
gyógykezeléseken túl, a kor-
osztályának megfelelő prog-
ramokon, kirándulásokon is 
részt vehet majd.

(Újbuda)
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Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott  
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei  

országos programhoz 

dr. Hoffmann Tamás polgármester  
meghirdeti  

„A legszebb konyhAkertek”  
budapest XI. kerület programot.

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező  
kertművelő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2016. április 30.

Jelentkezési lap kérhető és leadható: www.ujbuda.hu hirdetőtábla menüpontjában,  
Polgármesteri Hivatal portáin, 1113 Bp. Bocskai út 39–41. és Zsombolyai u. 4.

A jelentkezési lap leadása: az Újbudai Polgármesteri Hivatal  
környezetvédelmi Osztályán, vagy postai úton  

(1113 Bp. Zsombolyai u. 4. II. em. 208. szoba).

neVezési kategóriák:
balkon: erkélyen kialakított

Mini: 10–50 m2

normál: 50 m2 felett
közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek

zártkert 1: zöldség
zártkert 2: gyümölcsös

zártkert 3: Vegyes (zöldség és gyümölcs)

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor, előzetes időpont egyeztetés alapján.

eredményhirdetés: szeptember vége
dr. Hoffmann Tamás

Budapest XI. kerület polgármestere

– Ha ekkora lett a sárgarépa, akkor legalább húsz méteres lesz a biodinnye!

boLdoG bIoKERTÉSZ

Megtisztult Gazdagrét
Szemétszedési akciót hirdetett Gazdagréten az újbudai 
Polgárőrség. az önkéntes szemétszedők a Gazdagréti 
térről indultak, majd bejárták a környéket megtisztítva 
ezzel a kerület ezen részét a szétszórt hulladéktól.

Gördülékeny várandósság
eSélyegyenlőSég

MEGNYITÓ
9:00 óra
 Dr. Ho�mann Tamás polgármester
 Szabolcs Attila országgyűlési képviselő
 Király Nóra alpolgármester
 Dr. Kóti Tamás főigazgató Szakrendelő

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK
vérnyomásmérés 
koleszterinszűrés, vércukormérés
fér aknak PSA szűrés és tanácsadás
bőrgyógyászati anyajegyszűrés
nyaki nagyerek UH szűrése
nőgyógyászati szűrés
csontsűrűség mérés, kiértékelés 
dr. Schüssler féle arcdiagnosztika
légzésfunkciós vizsgálat
felnőtt és gyermek allergiaszűrés,tanácsadás
hallásvizsgálat
szájüregi daganatok szűrése
neuropátiás szűrés
makuladegeneráció szűrése
zöldhályog és szárazszeműség szűrése
gyermek szemészeti szűrés
gyermek fogászati szűrés
gyermek ortopédiai (gerinc, lúdtalp) szűrés

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
10.30 és 11.30 óra között
Dr. Verebi Sándor: Ionizáló és egyéb sugárzások hatása 
az emberi szervezetre
Dr. Szekeres Orsolya: Cukorbetegként is jól élhetek !
Dr. Tóth Tibor: A szorongás és testi tünetei
Dr. Kovács Jolán: Ortopédiai vizsgálatok gyermekkorban

BEMUTATÓK
elsősegély bemutató
gyógytorna bemutató
masszázsbemutató
Dr. Schüssler termékek bemutatója
bioptron bemutató
környezetbarát tisztálkodó és tisztítószerek
Eisberg saláta-bemutató

EGYÉB PROGRAMOK
testalkat felmérés – sportágválasztó vizsgálat 
regisztráció: www.mitsportoljak.hu/szentkristof
életmód és lelki tanácsadás
diétás tanácsadás
betegjogi kérdések – egyéni fogadó óra
dohányzásról leszokást segítő program 
számítógépes talpvizsgálat
kreatív foglalkozás gyermekek részére

A belépés díjtalan, 
a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!

KIEMELT TÁMOGATÓK: 
Corden Laborszolgáltató, 77 Elektronika, Bricktrade Kft, Medamo Kft, 

további támogatók: 
Astra Zeneca, Berlin Chemie, Boehringer Ingelheim, dr. Schüszler Natur CosMEDics, Celerus Medical, SpringMED kiadó, dr. Peithner Budapest, Diramerján Optika, 

GlaxoSmithKline, Euromedic-Hungary, Érdi Béta,  Főnix-Med Zrt, Hartmann Magyarország, Kristálymix, Mercator Medical SA, P zer, Richter Gedeon Nyrt, 
Salus, Sano , Sherwood Kft, SCA Hygiene Products, Sóterápium,TRB Chemica Magyarország Kft, Wörwag Pharma, Újbuda Média

2016. május 07-én, szombaton 9 órától 14 óráig
a Budapest XI. Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
Törődjön egészségével, látogassa meg rendezvényünket!

A rendezvény fővédnöke Dr. Simicskó István Honvédelmi Miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője

 

(Negyedik rész)
Képes-e megszülni, majd ellátni, felne-
velni gyermekét egy kerekes székes 
nő, és ha igen, hogyan? Cikksoroza-
tunk igyekszik andi várandósságát és 
családja bővülését követni, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy megmutassuk: a 
másság a világ egyik legtermészetesebb 
dolga.

Andihoz, a guruló kismamához az elmúlt idő-
szakban egyre több sorstársa fordul bizalom-
mal várandóssági, illetve a kismamasághoz 
köthető kérdésekkel. Ez adta neki az ötletet, 

hogy a Facebookon létrehozza a „Guruló kis-
mamák” csoportot. Az immár 33 csatlakozó 
hasznos cikkekkel és tapasztalatcserével tá-
mogatja egymást, valamint segítséget nyúj-
tanak az újdonsült szülőknek, és azoknak 
is, akik még csak tervezik a családalapítást. 
Sajnos, többen is felvetették: bizony az orvo-
sok erősen ajánlják nekik, hogy elkötik őket 
a gyermek születése után. – Véleményünk 
szerint el tudjuk dönteni, hogyan szeretnénk 
védekezni, akarunk-e szülni és felnevelni egy 
gyermeket – mondta Andi. – Az ilyen kéretlen 
ajánlás félelmet szül és felháborodást kelt ben-
nünk. A csoportban gyermekeink mind épek 
és egészségesek, miért is kellene elkötni bár-
melyikünket?

– A művi meddővé tétel pár perces beavat-
kozás a császármetszés alatt, amikor a  peteve-

zetékeket elkötik, illetve átvágják – kezdte dr. 
Zsigmond Tamás szülész-nőgyógyász. – Ezt 
azonban kérvényezni kell, beleegyező nyilat-
kozatot is alá kell írni. Orvos csak abban az 
esetben javasolhatja a meddővé tételt, ha an-
nak egészségügyi oka van, olyan kórkép áll a 
terhesség hátterében, amely veszélyezteti az 
édesanya, illetve magzata épségét – tette hoz-
zá. Betegségről beszélünk ekkor, nem pedig 
egy állapotról, amilyen például a mozgássé-
rültség.

– Szerencsére Andi jól van, továbbra is ki-
egyensúlyozottan, vidáman éli a babavárás 
napjait – folytatja az orvos. – A következő 

fontos és egyben kötelező vizsgálat a cukor-
terhelés lesz. Ha magasabb a vércukorszint, 
az veszélyeztetheti a terhességet, rizikónövelő 
tényező. Többek között károsíthatja a lepényt, 
retardatiót, a magzat fejlődésbeli lemaradását, 
vagy éppen magzati túlnövekedést okozhat. 
Mindez szükség esetén jól karban tartható di-
étával vagy gyógyszeres kezeléssel – mondta.

Andi bizony nem diétázik, inkább jóízűeket 
étkezik, és éli mozgalmas életét. Most éppen 
egy óvodába hívták, hogy beszélgessen a gye-
rekekkel, szüleikkel a fogyatékosságról. Első 
gyermekük, Emmácska pedig végre megtudta: 
kisfiú lesz a testvére. Nagyon örült, majd a hír 
hallatán azonnal közölte szüleivel, utána jöhet 
még egy kislány is. – Biztos a „CSOK”-ra hajt 
– tette hozzá a 24 hetes guruló kismama mo-
solyogva.

a Föld Napja

Az Újbudai Polgárőrség és a 
hozzájuk csatlakozó önkén-
tesek úttalan utakon is össze-
szedték az elszórt hulladékot, 
de a kevésbé könnyen meg-
közelíthető, ám a kisgyerme-
kes családok által nap mint 
nap látogatott játszótereket 
is megtisztították. Mindez 
az Újbudai Polgárőrség Gaz-
dagréti Tagozata jóvoltából 
szervezett környezettisztítási 
akció részeként valósult meg. 
A nehezen megközelíthető 
bokrokból is elő-előbújtak az 
önkéntesek az akcióhoz ka-
pott teli szemetes zsákokkal 
a kezükben, amelyen védő-
kesztyű volt. Mindkettőt a 
polgárőrség biztosította szá-
mukra. Az önkéntesekből és 
az Újbudai Polgárőrség mun-
katársaiból verbuválódott csa-
pat a Gazdagréti térről indult. 
Király Nóra alpolgármester, 
aki ugyancsak csatlakozott 

a programhoz, elmondta, az 
akcióval hagyományt akarnak 
teremteni.

A szemétszedési programon 
bárki részt vehetett, aki tiszta 
környezetre vágyik. A gyüle-
kezőt délután 4 órára hirdet-
ték meg, és a borongós idő 
ellenére szép számmal gyűl-
tek össze felnőttek és gyere-
kek egyaránt. A csapat egyik 
legfiatalabb tagja, a 10 éves 
Hermina nem csupán ilyen 
alkalmakkor szedi a szemetet: 
az iskolában is nap nap után 
lehajol az eldobált papír zseb-
kendőkért, amelyeket a kuká-
ba dob. 

Az akció az Újbudai Polgár-
őrség Gazdagréti Tagozatának 
vezetője, Kollár Lajos vezeté-
sével és irányításával zajlott. 
Reményei szerint a további-
akban nem csak Gazdagréten 
kerül majd sor hasonló tevé-
kenységre. (T. K.)

Április 22-én ismét bolygónk értékére 
emlékezünk, a Föld Napján összefog az 
emberiség, és a glóbusz szépségeinek 
megőrzésére hívja fel a figyelmet.

A Föld Napjának ötlete 1969-ben született az 
UNESCO San Francisco-i konferenciáján. A 
következő évben, 1970. március 21-én – az 
északi féltekén a tavasz első napján – meg is 
rendezték az eseményt. Danis Hayes amerikai 
egyetemi hallgató ugyanebben az esztendőben 
április 22-én mozgalmat indított bolygónk vé-
delmében. Azóta minden évben világszerte 
ezen a dátumon ünnepeljük a Földet.

A Föld Napja Nemzetközi Hírközpont 1989-
ben alakult meg Kaliforniában, ennek köszön-
hetően jut el mindenhová a szervezet hírlevele, 
amelyben a Föld Napjával kapcsolatos progra-

mokra, akciókra is buzdítják az érdeklődőket. 
Mára szinte az egész bolygón, 175 országban 
ünnepelnek április 22-én – Magyarországon 
1990 óta –, és ez alkalomból ezernél is több 
szervezet vesz részt benne. 

A Föld Napján a hagyományokhoz híven 
programokat és eseményeket rendeznek: 1990 
óta a washingtoni Worldwatch Institute példá-
ul ekkor adja ki a környezeti állapotokról szóló 
éves jelentését, amelynek címe A világ helyze-
te. Sok helyen fát ültetnek, környezetvédelmi 
vetélkedőket rendeznek, rajzpályázatot írnak 
ki, takarítási akciókat szerveznek. „Ki mond-
ta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 
– hangzik fel minden esztendőben ugyanezen 
a dátumon a Föld napja mozgalom egyik jel-
mondata.
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VÁLLaLKoZZ 
aKadÁLYMENTESEN

Fogyatékkal élő emberek és a vállal-
kozások témát járta körül az április 
4-én tartott Spin-off Klub két kü-
lönleges vendég segítségével. Dely 
géza, a nem Adom Fel Alapítvány 
kuratóriumi elnöke a januárban nyílt 
nem Adom Fel Cafe & Bar-t mutat-
ta be, Dobai Tibor térinformatikus 
pedig a route4U akadálymentes 
útvonaltervezőjét. Az esemény a 
Budapesti Corvinus egyetem diák-
szervezete, az evK Szakkollégium 
társszervezésében zajlott.

Tisztelt Újbudaiak!
Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával ezúttal is biztosítja a felhal-
mozódott ágak, gallyak aprítékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhul-
ladékot házhoz menő rendszerben szállítjuk el a nagytakarítási napokkal összehangoltan. 
Fontos információ, hogy a gép füvet, falevelet nem tud aprítékolni, kivéve a gallyakon, 
ágakon található leveleket. Kérjük, hogy a gallykupacokat reggel 8 óráig készítsék össze, 
és helyezzék el a házuk előtt, jól megközelíthető módon, mely nem akadályozza a gyalo-
gos és gépjármű közlekedést. A kikészítés előtt 1 munkanappal értesítse Önkormányza-
tunkat a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen vagy a +36-1-372-4565-ös telefonszámon.

Gellérthegy: 
Sasad: 

Sashegy: 
Szentimreváros: 

Lágymányos:
Kelenvölgy: 

Péterhegy:
Albertfalva:

Kelenföld: 
Gazdagrét, Hosszúrét, Madáhegy: 

Őrmező:  

március 21., április 4., április 18.
március 22-23., április 5-6., április 21-22.
március 24., április 11.
március 25., április 12.
március 25., április 12. 
március 29., április 13. 
március 29., április 13.
március 30., április 14.
március 31., április 1., április 19-20.
április 7., április 15.
április 8., április 20.

AZ APRÍTÉKOLÓ GÉP 
A KÖVETKEZŐ HELYSZÍNEKEN ÉS MEGADOTT IDŐPONTOKBAN ÉRHETŐ EL

Amennyiben nem tudja a közterületre kihelyezni az ágakat, vagy a fenti időpont 
semmi esetre sem megfelelő, kérjük, jelezze a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen.

Fáradékony? derékfájással, ízületi 
problémákkal küzd? Leadna néhány 
kilót? Sportoljon! Ha nincs kedve 
huszonéves lányokkal együtt ugrálni 
az izzasztó aerobikórákon, de egész-
séges, aktív életet akar élni, akkor 
érdemes olyan edzést keresnie, amit 
kifejezetten a 40 felettiek számára 
találtak ki.

Bizonyára Ön is hallotta már, hogy a sport,  
a testmozgás elengedhetetlen az egészséghez. 
Ám a legtöbb edzőterem mintha csak huszon-
éves lányokra szakosodott volna; kevés hely 
van, ahol kímélőbb edzést kínálnak. Ha pedig 
ízületi, mozgásszervi panaszokkal küzd, ak-
kor szinte lehetetlen!

Pedig az élet nem áll meg 40 éves korban, 
és fontos, hogy az idősebbek is megtalálják a 
nekik való mozgásformát.

Slender You: kíméli az ízületeket és edzi az 
izmokat

A Slender You „edzéseket” azoknak ajánl-
juk, akik nyugodtabb, kímélőbb mozgásfor-
mát keresnek, esetleg valamilyen sérülésük, 
műtétük volt a közelmúltban. 

A torna jelentős része fekve történik, így 
nem terheli a térdeket, a gerincet, azok is 
kipróbálhatják, akik nagyon nehezen tudnak 
mozogni.

Mire jó a Slender You edzés?
A Slender You elsődleges célja az, hogy erő-
sítse az izmokat, javítsa az ízületek mozgáské-
pességét, és lassan, lépésenként visszavezes-
se az embert a mozgás világába. Folyamatos 
használat mellett azonban számtalan jótékony 
„mellékhatására” derült fény: fokozza az 
anyagcserét, méregtelenít, sőt, látható fogyást 
is el lehet érni vele, akár 3–5 kilót és 2–8 cen-
tit is le lehet adni egy hónapnyi Slender You 
edzéssel!

Ezt a kímélő edzésformát mindenkinek 
ajánljuk, aki hisz abban, hogy „nem csak a 
húszéveseké a világ”, aki szeretne még sokáig 
egészséges, aktív életet élni.

(X)

40 felett is egészségesen

Az első alkalom ingyenes!

1114 Budapest, Bocskai út 16. fsz1.
Bejelentkezés:  06   1 791-6104 
 06 30 277-3157
www.slenderyoubudapest.hu Testharmónia Stúdió

nes!nes!

skai út 16. fsz1.f 1skai út 16. fsz1.

Nálunk 
lehetséges! 

Ízületi gondokkal 
tornázni?

Sörforradalom  
a Spin-off Klubban
a „Főzdefeszt”, azaz Kelet-Európa első és legnagyobb kézműves sörfesztiváljának 
szervezői és társtulajdonosai voltak a vendégei az április 11-én rendezett Spin-off 
Klubnak. Öt évvel ezelőtt az alapítók azért fogtak bele ebbe a nagyszabású akcióba, 
hogy megtörjék a nagyüzemi sör hegemóniáját és elérhetővé tegyék a jó magyar 
kézműves sört. Hosszú távú céljaik között egyfajta saját sörgasztronómia megte-
remtése is szerepel, a sörhöz illő ételek bevezetésével.

Bart Dani újságíró, a Főzdefeszt társtulajdono-
sa és főszervezője, a sörforradalom élharcosa 
többek között a Főzdefeszt magyarországi sör-
kultúrára tett hatásairól beszélt, amelyek vé-
leménye szerint véget vetettek a nagyüzemek 
kommunikációs hegemóniájának és a kereske-
delmi szerződések révén létrejött egyedura-
lomnak, illetve megteremtették a lehetőségét 
a sokszínűségnek, a különféle stílusok, bran-
dek és ízek elterjedésének. Távolabbról nézve 
pedig megállították a magyar sörfogyasztás 
csökkenését. Hiszen míg a rendszerváltás 
környékén 118 liter/fő/év volt a jellemző, az 

elmúlt időszakban tapasztalható mélypont 
szerint a fogyasztás 69 literre csökkent. Ez a 
folyamat azonban megállt az utóbbi években, 
és úgy néz ki, növekedésbe fordul át. A szám-
talan feladat és izgalmasabbnál izgalmasabb 
kihívás mellett Bart Dani az utóbbi időben 
leginkább sörproducernek tartja magát. Az őt 
ért gasztronómiai és kulturális benyomásokat 

élményszerűen egybegyúrja, és kitalálja, hogy 
mi legyen az adott sörben, mi legyen a monda-
nivalója, a lelke. Sörfőzőkkel együttműködve 
közösen írnak recepteket, amelyekhez dizájn, 
grafikákat, megjelenési lehetőségeket keres, 
majd megépíti hozzá ennek kereskedelmi és 
gazdasági alapját (ki finanszírozza, hol terjesz-
szék?). A végén pedig piacra kerül a sör, ami 
a közös munka eredménye, de alapvetően ő az 
eredője és ő kontrollálja az egész folyamatot. 

Kósa Kolos, a sörforradalom másik élharcosa 
hamarosan egy látványsörgyár társtulajdonosa 
lesz, amely alapfeladatai mellett kulturális és 
gasztronómiai funkciókat is ellát majd. A buda-
foki Haggenmacher Sörgyárat szeretnék újrain-
dítani, ami terveik szerint 2017 elejére meg is 
valósul. Az épület egyik szárnya már most kul-
turális inkubátorházként működik, ahol számta-
lan neves kortárs művész alkot külön műtermek-
ben. A sörgyár területe lehetővé teszi, hogy régi 
funkciójának ellátása mellett egy saját fűszerkert 
is helyet kapjon és felépülhessen egy sörhöz illő 
gasztronómiai szárny. Kósa Kolos a kézműves 
sörfogyasztás jövőjéről is beszélt, melynek biz-
tosítása érdekében hamarosan egy nagykereske-
dést is létrehoznak. Véleménye szerint az elmúlt 
öt év alatt gerjesztett fogyasztói igény miatt na-
gyon sokan szeretnének kézműves söröket inni. 
A vidéki városok ellátása azonban nem teljesen 
biztosított, valamint jó lenne, ha ezek a termékek 
Pest külső kerületeibe is eljutnának. Azt látta az 
elmúlt két évben a Facebookon és más kommu-
nikációs felületeken, hogy az igény nagyon meg-
nőtt, és ha az ellátást biztosítani tudják, akkor ez 
egy hasonlóképpen felépülő folyamat lehet, mint 
a bornál vagy a pálinkánál.  

(H. L.)

Hírességek Zongorája  
a b32 Galériában
a Hírességek Zongorájának felavatásával együtt új arculatát és programsorozatait 
is bemutatta a bartók béla úti b32 Galéria és Kultúrtér. a befogadó színház, kiállító- 
és közösségi tér a progresszív és a klasszikus művészetek megújult színtereként vár 
mindenkit.

A kívül-belül megváltozott B32 Galéria és 
Kultúrtérben közös zenéléssel, a kortárs pop- 
és világzene közismert alakjaival: Ferenczi 
Györggyel és Petruskával együtt avatták fel a 
B32 legújabb dizájntárgyát, a Hírességek Zon-
goráját. A hangszert a galéria mentette meg 
a szemétre kerüléstől, vintage dizájntárggyá 

pedig a szomszédos műteremben dolgozó Má-
tyási Péter és Szabó Attila alakította. Felava-
tásként Ferenczi György és Petruska helyezte 
kézjegyét a zongorára.

– Az összművészeti központ sokfajta pro-
dukció számára alkalmas befogadó helyként 
igyekszik nemcsak Újbuda, de a szélesebb 
közönség számára is elérhető programokat kí-
nálni – mondta Antal Nikolett, a B32 Galéria és 
Kultúrtér művészeti vezetője. Áprilisban nép-
szerű fiatal írók felolvasással és közös mese-
délutánnal óvodások társaságában avatták fel 
Újbuda első közösség könyvespolcát. A „vidd 
el, hozz egyet” elv alapján működő könyves-
polc a közösségben gondolkodásra is ösztönzi 
az irodalom szerelmeseit.

A jövőbeli programok között egyszerre lesz 
jelen a klasszikus képzőművészet (így például 
a Kokas Ignác 90 című tárlat a Magyar Fes-
tészet Napja alkalmából), illetve a legfiatalab-

bakat bemutató kiállítások a Képzőművészeti 
Egyetem Intermédia Tanszékével és a Met-
ropolitan Egyetem Képi ábrázolás szakával 
együttműködve.

A május 7-i 4. MINI DESIGN MARKET 
eseménye gyermektematikára épül. Rock&-
roll és toll, illetve a Világ és a zene címmel két 

új sorozattal debü-
tált a kultúrtér. Má-
jus 20-án az Európa 
Kiadó koncertezik, 
míg ősszel Petrus-
ka Kapunyitók le-
mezét mutatják be 
egy szociológiai, 
pszichológiai ke-
rekasztallal kiegé-
szülve, a kapunyi-
tás témájában.

A B32 Galéria és 
Kultúrtér együtt-
működve a színházi 
szcénával reflACT 
címmel őszi feszti-
vállal jelentkezik a 
független alkotók 
számára, melyen a 

nyertesnek továbbjátszási lehetőséget biztosít. 
A zsűrit Jászay Tamás, Orlai Tibor és Tompa 
Andrea alkotja. Hajdu Szabolcs új színházi 
formációjának próbatere is a kultúrtér lett, 
frissen debütáló produkciójukkal várnak min-
denkit szeptembertől a B32-ben.

A megújult hely friss programjaival egy idő-
ben jelent meg Újbuda első színes kulturális 
havilapja, a Pont Magazin is, amely nemcsak 
a kerület izgalmas kulturális eseményeiről ad 
naprakész ajánlót, információt, de különleges, 
személyes interjúival a kiemelkedő kulturális 
programokra is felhívja a figyelmet. – Fon-
tos volt számunkra, hogy mind a programok, 
mind pedig médiafelületeink tekintetében lük-
tetőbb, fiatalosabb tartalmakat generáljunk. A 
B32 megújulása és a Pont Magazin megjelené-
se is ezt a vonalat erősíti – fogalmazott a Köz-
Pont ügyvezetője, Hőnyi Gyula.

(Újbuda)
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Újbudai Közterület-felügyelet
Cím: 1115 Budapest, Fraknó u. 32/B–C

A felügyelet diszpécserszolgálata  
a hét minden napján 24 órában áll  
a kerületi lakosok rendelkezésére.  

Telefonszám: 06/1/688-6999 
Zöldszám: 06/80/411-112 

ÚJBUDA ZÖLDSZÁM: 06/80/852-832  
(2. menüpont)

E-mail: kozteruletfelugyelet@ktf.ujbuda.hu

Észrevételeit a  
kozigazgatas.ujbuda.hu/kozterulet-felugyelet 

webhelyen, a Digitális Lakossági Bejelentő 
segítségével, elektronikusan is eljuttathatja  

az Újbuda Közterület-felügyelethez.
Személyes ügyfélfogadás:

Hétfő–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
Péntek: 8.00–12.30 óráig

Élet Úton: összefogás  
a biztonságos KözleKedÉsÉrt

Az ország legátfogóbb közlekedésbiztonságot 
támogató programjához első és eddig egyedüli 
önkormányzatként csatlakozott Újbuda.

Öt évvel ezelőtt indította útjára a Közlekedés-
tudományi Intézet azt az együttműködést, amely 
élethosszon átívelve készíti fel a társadalom egé-
szét a biztonságos közlekedésre. A figyelemfel-
hívó, felkészítő, nevelő tevékenység széles körű 
részvétellel valósul meg: állami intézmények, civil 
szervezetek és gazdasági szereplők nagy számban 
csatlakoztak hozzá.

Időközben szakértői elemzések alapján elkészült 
a hátteret biztosító módszertan is. Április 12-én 
Molnár László alpolgármester képviselte az önkor-
mányzatot azon az ötéves partnertalálkozón, ahol 
több új szereplővel együtt a XI. kerület is belépett 
az együttműködésbe a közös stratégia elfogadá-
sával.

itt a KatasztrófavÉdelem utánpótlása?
Láthatósági baseballsapkát, biciklire szerelhető egészségügyi 
csomagot, oklevelet és egy kupát vihettek haza azok az általános 
iskolai felső tagozatos és középiskolás tanulócsapatok, amelyek 
a Kamaraerdei Ifjúsági Park rend- és katasztrófavédelmi akadály-
versenyén vettek részt. A Kamaraerdei Ifjúsági Parkban rendezett 
rend- és katasztrófavédelmi akadályversenyen általános iskolai 
felső tagozatos és gimnazista diákok vettek részt. – A fiataloknak 
egyebek közt tűzvédelmi és közlekedésbiztonsági feladatokat 
kellett megoldaniuk – mondta a XI. kerületi katasztrófavédelem 
munkatársa. Az újbudai tanulók szép eredményt értek el: közép-
iskolás kategóriában első helyen végzett az Öveges József Szak-
középiskola és Szakiskola csapata, ezüstérmet kaptak a Bethlen 
Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium diákjai, a dobogó 
harmadik fokára pedig az Újbudai József Attila Gimnáziumba já-
rók állhattak fel. A fiatalabb korosztály képviselői is kaptak arany-, 
ezüst- és bronzérmeket, ők a Domokos Pál Péter, az Újbudai 
Ádám Jenő és a Kelenvölgyi Általános Iskolából érkeztek. Király 
Nóra alpolgármester szerint az ilyen megmérettetéseknek kö-
szönhetően bizonyára számos gyermek választja később a rend- 
vagy katasztrófavédelemmel kapcsolatos karriert.

Nagyobb hangsúly kerül a szabálysértések megelőzésére tavasszal

előkerültek a biciklik,  
és egyúttal a biciklitolvajok is

a polgárőrök is figyelnek  
a közterületek rendjére

a közösségi normáknak a jó idő 
beköszöntével is érvényesülniük kell

bátran kijelenthetjük, hogy visszavonha-
tatlanul itt a tavasz. a kellemes idő, a még 
nem bántó napsütés, a zöld fű, a virágba 
borult fák és a kiültetett dísznövények 
legtöbbünket a szabadba csábítják. a 
hűvös, csapadékos tél után lélekmelen-
gető a kék ég alatt, színekkel és illatokkal 
teli parkokban sétálni, sportolni, vagy 
csupán kiheveredni egy plédre. 

A hosszú hónapokig tartó „szobafogság” után az 
embert szinte megmámorosítja a kikelet szabad-
sága. Sokakkal azonban ez az önfeledt érzés el-
feledteti, hogy ilyenkor is be kell tartani azokat 
a társadalmi normákat, amelyeket a közösségi 
együttélés alapvető szabályainak nevezünk. A 
jogszabályokban foglaltak megsértésével az elkö-
vetők túl azon, hogy kárt okozhatnak az épített 
vagy a természeti környezetben, zavarhatják a 
környezetükben tartózkodók nyugalmát, és ve-
szélyeztethetik önmaguk, illetve embertársaik 
testi épségét, cselekményeik következményeként 
több tízezer forintos helyszíni, vagy akár ennél is 
magasabb összegű közigazgatási, szabálysértési 
bírságra is számíthatnak.

2013. február 1-jén lépett hatályba Új-
buda Önkormányzatának közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelete. A közterületek rendjét 
ezen kívül a 2012. évi II., úgynevezett 
szabálysértési törvény is szabályozza.

a közterület nem rendeltetésszerű 
használata
Szabályszegést követ el az, aki a közterületen el-
helyezett utcabútorzaton, virágágyás szegélyén, 
lépcsőkőn, utcaszegélyeken, padokon gördesz-
kázik, görkorcsolyázik, rollerezik 
vagy kerékpározik, továbbá a köz-
használatú létesítményeket, beren-
dezéseket nem azok rendeltetésé-
nek megfelelő módon használja. A 
nagyvárosi extrémsportok szerel-
meseinek több, kifejezetten erre a 
célra épített pálya is rendelkezésére 
áll Újbudán.

szeszesital-fogyasztással 
kapcsolatos szabályok 
megszegése
Bizony a tavaszi, nyári melegben 
sokszor nagyon jólesik az utcán le-

húzni egy jó hideg sört, mi 
azonban lebeszélnénk 

erről olvasóinkat. 
Érdemes tudni, 
hogy Újbudán 
(is) tilos a közte-
rületen alkoholt 
fogyasztani. Aki 

mégis ezt teszi, 
százötvenezer fo-

rintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható 
– kivéve, ha nyitvatartási időben, érvényes köz-
terület-használati hozzájárulással rendelkező és 
szeszes ital árusítására jogosult vendéglátóegysé-
gek (teraszok), vagy szeszes ital árusítására jogo-

sító engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények 
területén fogyaszt alkoholt.

Szabálysértést követ el az, aki vendéglátóüz-
letben 18. életévét be nem töltött személy részére 
vagy szemmel láthatóan részeg személynek sze-
szes italt szolgál ki, illetve közterületen vagy nyil-
vános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít.

veszélyeztetés kutyával
Szabálysértést követ el az, aki a felelőssége alatt 
álló kutyát a település belterületén felügyelet nél-
kül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja; 
természeti és védett természeti területen póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja; szájkosár 
és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszkö-
zön szállítja (vakvezető, illetve mozgáskorláto-
zottakat segítő kutya kivételével); élelmiszer-áru-
sító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre 
beviszi, vagy beengedi (vakvezető, illetve moz-
gáskorlátozottakat segítő kutya kivételével).

Köztisztasági szabálysértés
Aki közterületen, a közforgalom céljait szolgáló 
épületben vagy közforgalmú közlekedési eszkö-
zön szemetel, ezeket beszennyezi, illetve a fel-
ügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés 
(ürülék) megszüntetéséről nem gondoskodik, 
szabálysértést követ el. Aki települési hulladékot 
a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, 
szintén szabálysértést követ el.

természetvédelmi szabálysértés
Ezt a jogsértést az követi el, aki természeti, védett 
természeti területen a természetvédelmi célokkal 
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, 
szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott 
helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak, 

védett élő szervezet egyedét, származékát vagy 
barlangi képződményt jogellenesen megrongál, 
elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozot-
tan védett állatfaj egyedét élettevékenységében 
jelentős mértékben zavarja.

zöld felületek rendeltetéstől  
eltérő használata
A zöld felületek rendeltetéstől eltérő használatát 
valósítja meg az, aki járművel, kerékpárral a zöld 
felületek nem erre a célra kijelölt útjain közleke-
dik; a közutak elválasztó sávjában és annak pere-
mén telepített zöld felületen árusít, kéreget; zöld 
felületre gépkocsival vagy más járművel behajt, 
beáll; zöld felületen kutyát póráz nélkül vezet (ki-
véve a kijelölt kutyasétáltató és kutyafuttató he-
lyeket, amelyekből az elmúlt évek során több is 
létesült Újbudán); zöld felületen kempingezik, jo-
gosulatlanul építményt létesít; szökőkutakba, ta-
vakba belép, azokban állatot fürdet; zöld felületen 
közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett 
tárgyat mos, illetve sporttéren dohányzik. 

Csendháborítás
Aki lakott területen, tömegközlekedési eszkö-
zön, továbbá természeti és védett természeti 
területen indokolatlanul zajt okoz, amely al-
kalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a 
természeti vagy a védett természeti értéket za-
varja, szabálysértést követ el. Csendháborítás a 
közvélekedéssel ellentétben nem csupán az esti, 
éjszakai órákban, hanem a nap bármely szaká-
ban elkövethető. 

Megszegi a zaj-és rezgésvédelemmel kapcsola-
tos szabályokat az, aki lakóövezetben a kertépí-
téssel és a zöldfelület-fenntartással kapcsolatos 
zajt keltő tevékenységet (például robbanómotoros 

fűnyírás, motoros fakivágás, kerti trak-
tor működtetése) végez munkanapokon 
20.00–08.00 óra között, szombaton, vasár-
nap és ünnepnapokon 00.00–09.00 óra és 
14.00–24.00 óra között.

jogosulatlan közterületi 
értékesítés
Aki közterületen, a tulajdonos hozzájáru-
lása nélkül árusít, szabálysértést követ el.

tiltott fürdés
Aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést kö-
vet el. Érdemes tudni, hogy a Duna teljes 
fővárosi szakaszán, így a Kopaszi-gátnál is 
tilos a fürdés.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 
amennyiben a cikkünkben ismertetett sza-
bályszegések, szabálysértések bármelyikét 
észlelik, arról lehetőségük van bejelentést 
tenni. A későbbi eljárás eredményességét 
leginkább az segíti elő, ha a rendőrségtől 
vagy az Újbuda Közterület-felügyelettől 

kérnek hatósági intézkedést. 

A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak nyeregbe, 
ám ezzel együtt a kerékpárlopások száma is megnöveked-
het. Az elkövetőknek gyakran nincs nehéz dolguk, hiszen 
sok esetben a tulajdonosok nem zárják le biciklijüket. A 
feljelentésekben visszatérő fordulat, hogy a sértett „csu-
pán egy percre ugrott be” valahova, kerékpárját addig 
letámasztotta a bejárat mellé, és mire visszaért, már csak 
a hűlt helyét találta. Ilyen szempontból a lépcsőházak fo-
lyosói sem tekinthetők sokkal biztonságosabbnak.
Pár jó tanács bringásoknak az újbudai rendőröktől:
1. Bár százszázalékos biztonság nem létezik, egy jó 

minőségű kerékpárlakattal, megfelelő helyen lezárt 
biciklit kevéssé valószínű, hogy el tudnának lopni.

2. Közterületen a bringát lehetőleg forgalmas (este ki-
világított) helyen, fix ponthoz lakatoljuk hozzá úgy, 

hogy arról ne lehessen leemelni. Ha van kialakított 
kerékpártároló, akkor ahhoz rögzítsük. Lépcsőház-
ban, tároló- vagy pincehelyiségben is keressünk szi-
lárd rögzítési pontot.

3. A kerékpárlakatok ára (és gyakran súlya is) egyenes 
arányban áll biztonsági jellemzőikkel. A vékony 
sodronylakatok csak másodpercekre nyújtanak vé-
delmet a felkészült tolvajjal szemben. A legjobbak 
az edzett acélból készült vágásbiztos láncok, vagy 
az úgynevezett U-lakatok. Utóbbiak ára magasabb, 
de egy drágább bicikli védelme érdekében érdemes 
megfontolni beszerzésüket.

4. Kerékpárunkról készítsünk fényképet, és jegyezzük 
fel az alvázszámát! Ha mégis ellopnák, így jelen-
tősen megkönnyíthetjük a nyomozást.

nagy-juhák istván, az 
Újbuda polgárőr egye-
sület elnöke lapunknak 
elmondta, rendsze-
resen egyeztetnek Király 
nóra közbiztonságért is 
felelős alpolgármesterrel 
az előttük álló időszak 
feladatairól. a legutóbbi 
eszmecserén a városve-
zetés részéről kifejezett 
kérésként fogalmazódott 
meg, hogy fokozottan 
figyeljenek a közterületek 
rendjének betartatására, 
és járőrözéseik során 
sűrűbben ejtsék útba a 
kerület parkjait, zöldöve-
zeti részeit.

– A polgárőrség civil szerve-
zet, így hatósági eszközeink 
nincsenek, azonban figyel-
meztethetjük a zöld területe-
ken, parkokban tartózkodókat, 
hogy tartsák be az együttélés 
szabályait, illetve kirívó sza-
bályszegés esetén értesít-
hetjük a rendőrséget vagy a 
közterület-felügyeletet. Most, 
hogy megérkezett a tavasz, 
egyre többen, egyre több időt 
töltenek a szabadban, akár 
kutyával is, ami természetes 
és örömteli, azonban néhá-
nyan semmibe veszik a sza-
bályokat. Gyakran előfordul, 
hogy egy huzamosabb idejű 
zöldben tartózkodás után sze-
métkupacok maradnak az ott 
pihenők után. Az eldobált üvegek, flakonok, 
cigarettacsikkek vagy a fel nem szedett kutya-
ürülék nem csupán látványában visszataszító, 
de közegészségügyi kockázattal is jár. Nem 
beszélve arról, hogy az arra közlekedő embe-
rek hangulatát és szubjektív biztonságérzetét 

is negatívan befolyásolja. Ezért arra kérünk 
mindenkit, hogy szedje össze maga után a sze-
metet és hajoljon le kutyája ürülékéért – mond-
ta Nagy-Juhák István. A polgárőr vezető arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a meleg idő megér-
keztével hajlamosak vagyunk megfeledkezni 

a nyitva hagyott ajtókról, ablakokról, amivel 
igencsak megkönnyíthetjük a besurranó tolva-
jok dolgát. Ezért azt javasolja, hogy értékeink 
védelmében távozáskor mindig zárjuk be a 
nyílászárókat, és amennyiben van, élesítsük a 
lakásriasztót. 

Több mint 100 helyen működik 
térfigyelő kamera, amelynek  

a segítségével eddig is számos sza-
bálysértést és bűncselekményt  
sikerült megelőzni. A rendszer  

fejlesztése folymatos.

A kutyafuttatásnál elsősorban  
a higiéniára kell figyelmet fordítania 
a gazdiknak

Halmozott szabálysértés: a közterü-
leti alkoholfogyasztás 150 ezer,  
a szemetelés kicsit kevesebb

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ 
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS AKCIÓT SZERVEZ 

ÁPRILIS 4. ÉS ÁPRILIS 23. KÖZÖTT

 A nagytakarítási akció keretében az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai az alábbi
 helyszíneken és időpontokban lesznek jelen, illetve vesznek részt a közterületek megtisztításában:

2016. ÁPRILIS 4-től 2016. ÁPRILIS 23-ig

• ALBERTFALVA 
• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• GELLÉRTHEGY
• SZENTIMREVÁROS
• PÉTERHEGY

• KELENVÖLGY
• GAZDAGRÉT
• SASAD
• SASHEGY
• ŐRMEZŐ

ÁPRILIS 15.
ÁPRILIS 18-19.
ÁPRILIS 20.
ÁPRILIS 20.
ÁPRILIS 21-22.

ÁPRILIS 4-5.
ÁPRILIS 6-7-8-11.
ÁPRILIS 12-13.
ÁPRILIS 14.
ÁPRILIS 15.
ÁPRILIS 15.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKOK GYŰJTÉSE: 
ÁPRILIS 16. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG

LEADHATÓ:

• GAZDAGRÉT 
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD 
• ALBERTFALVA 
• SZENTIMREVÁROS

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

Tisztelt Újbudaiak!

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

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, 
ezért az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártyával) a 90x90x90 centiméteres, fából ké-
szült komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és családi ház 4-4 darabot igényelhet. A keretek átvételére ‒ a készlet 
erejéig ‒2016. április 4. és április 23. között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között az Újbuda Prizma Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-95-ös telefonszámon lehet.

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt 
zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mellett. A zsákok ‒ az akció 
időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a készlet ere-
jéig. 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.

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, citotoxikus és citosztatikus 
gyógyszerek, szárazelem, elektronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)
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4699,- Ft/kg 

179,- Ft/db 

PICK  
TÉLISZALÁMI

PODRAVKA 
vegeta ételízesít

+ 20% ajándék 75g + 15g

Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

HEY-HO 25%
gYüMöLCSITAL
több ízben 1l

279,- Ft/1L 

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

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

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

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

   11-15 óráig  
mUNKaNapoKoN miNdeN terméKre  

10% KedvezméNyt adUNK* 

Őrmező költői 
Idén is megrendezték az Őrmezei Általános Iskolában az Őr-
mező költői című versmondó versenyt. A diákok Zelk Zoltán, 
Kormos István és Kálnoky László műveit szavalták.

A megmérettetésre 15 tanuló nevezett. Farkas Krisztina ön-
kormányzati képviselő elmondta, a versenynek nem hiába ez az 
intézmény ad otthont időről időre. Amint felidézte, három híres 
költő is élt ezen a környéken: Kálnoky László, Zelk Zoltán és 
Kormos István. Az ő műveiket szavalták el a diákok.

Az iskola igazgatónője, Nagyné Malicsek Ágnes szintén a 
hagyomány és az intézmény érintettségéről beszélt. Kiemelte 
továbbá, hogy az iskolában különös hangsúlyt fektetnek a te-
hetséggondozásra, amelynek csak egy részét képviseli a vers
mondó verseny. Több szakkört is indítottak, melyek közül 
egyik a sportra, másik az irodalomra fókuszál, de van itt kéz-
műves és zenei foglalkozás is.

– Az őrmezői tanulók változatos, mozgalmas diákéletet él-
hetnek intézményünkben, ebben a tanévben is többször volt 
lehetőségük tanórán kívüli lazításra, és továbbiak is várhatók 
hasonló események – tette hozzá az igazgató. 

(T. K.)

Meglepetésvirág anyák napjára
Kézműves foglalkozásokkal, csoportos ajándékkészítéssel, 
meglepetésvirág festésével várja idén anyák napi délelőtti 
eseményén a családokat a Gazdagréti Közösségi Ház. A közös 
kreatívmunkák animátora Főfai Attiláné, a Gazdagréti Óvo-
dák óvodapedagógusa lesz, akinek nevéhez megannyi kész-
ségfejlesztő gyermekkönyv kapcsolódik. A nagy tapasztalatú 
óvónővel együtt nemcsak virággal lepik majd meg az édes-
anyákat és a nagymamákat a gyerekek, de rajztudásukat és 
vizuális látásmódjukat is fejleszthetik az ajándékok készítése 
közben április 30án 9–11 óráig.

A Szent Imre Kollégium történetéről szerveznek helytörténe-
ti előadást és beszélgetést az Albertfalvi Közösségi Házban. A 
Bartók Béla út arculatának egyik meghatározó épülete a Szent 
Imre Kollégium. Glattfelder Gyula budapesti hittanár nevéhez 
köthető a Szent Imre kollégiumok országos hálózatának meg-
alapítása. 1900ban Pesten, majd 1908ban Budán hoztak létre 

egyetemi diákotthont, a Bartók Béla út 17. szám alatt. A szom-
széd saroképületben a tanárok kaptak lakást, itt alakították ki a 
kápolnát is. A Helytörténeti Műhely következő találkozóján az 
épület több mint 100 éves történetébe nyerhetnek betekintést az 
érdeklődők április 26án 18 órától.

Fergeteges táncház ígérkezik Őrmezőn, ahol az első magyar-
országi ír–skót népzenét játszó csapat, a M.É.Z. szolgáltatja a 
talpalávalót április 30án 19 órától. Az együttes 1988ban ala-
kult, a CDk mellett több mint 2100 koncert tanúja a megtett 
útnak. Ír, skót hagyományos dallamok, balladák, kocsmadalok 
alkotják a repertoárt, több száz év népzenei kincséből merítve. 
Az ír kirajzás miatt több Amerikából származó dal is elhang-
zik majd a koncerten, zárásként pedig értő tánctanár segítsé-
gével táncházat is szervez az együttes, így mindenkinek lesz 
módja Michael Flatley nyomdokaiba lépni.

Bathó Lajos és barátai trió koncertjét hallgathatják meg az 
érdeklődők április 29én 18 órakor a Kelenvölgyi Közössé-
gi Házban. Bathó Lajos zongorista – a világhírű Gonda Já-
nos tanítványa – és Csécsy Attila dobos 16 éve alapította meg  
dzsessztrióját, a formáció mai bőgőse a fiatal Hegyi Zoltán. 
Erre az alkalomra a trió kiegészül Balogh Borka énekesnővel, 
ami a megszokottnál is izgalmasabb hangzást ígér. Az együt-
tes tagjai egyenrangúnak tekintik egymást, azt vallják, jó ze-
nét csak barátokkal lehet összehozni. Az inspiráló szerzők és 
muzsikusok közül néhány: Keith Jarret, Miles Davis, Charlie 
Parker, Theolonius Monk és J. S. Bach.

 



2016. április 20.  Újbuda 9 kulti

Versmondó Maraton  
a Költészet Napján
Idén is nagyszabású Versmondó Maratonnal ünnepelte Őrmező a Költészet Napját 
április 11-én, amely Újbuda Önkormányzata, a Központ Kft. és az Őrmezői Morus 
Szent Tamás Egyesület közös szervezésében jött létre. József Attila születésnap-
járól 11. alkalommal emlékeztek meg egész napos versfolyammal.

Fordító:
Gáldi Éva

Zeneszerző: 
Monori András

Alkotók:
Katona László
Scherer Péter
Mervel Miklós
Gyulay Eszter

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 32.
Telefon: (36-1) 787 0039
E-mail: b32@ujbuda.hu
PonTmAGAzIn.hU/B32
WWW.FACEBooK.Com/B32KULTURTER

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai 
hálózatában, a B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában, 

valamint interneten a jegy.hu oldalon. 
Jegyrendelés és információ: 06 1 787 0039

jegyárak: felnőtt: 1800 Ft | diák/nyugdíjas: 1400 Ft

2016. április 30. 
szombat 19 óra
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SCHERER PÉTER | KATONA LÁSZLÓ

A Nézőművészeti Kft. előadása

Költészet napi 
könyvespolc
A Költészet Napja alkalmából avatták fel a legújabb közösségi könyvespolcot a B32 
Galéria és Kultúrtérben. A nyitóünnepség a kerületi óvodások részvételével zajlott.

A könyvszerető olvasók örömére újabb nyi-
tott polcot avattak Budapesten, ráadásul a mi 
kerületünkben. A B32 Galéria és Kultúrtér a 
Költészet Napján nyitotta meg saját közösségi 
könyvespolcát, méghozzá lelkes, irodalomsze-
rető közönséggel, a kerület óvodásaival. Az 
eseményhez a Csimota Kiadó szerzői is csat-
lakoztak, akik a gyerekeknek saját szerzemé-
nyeikből olvastak fel.

Kollár Árpád a Milyen madár gyermekvers
kötetéből adta elő az Én című költeményét, 
míg Borbáth Péter arról mesélt, hogyan lehet 
fényre vadászni, és milyenek a mai kor legfur-
csább találmányai. – Sündör és Niru történetei 
nemcsak a gyerekeknek segítenek abban, hogy 
közelebb kerüljenek az irodalomhoz, hanem 
nekem is, hogy a bennem rejlő gyereknek teret 
engedhessek arra, hogy újra előtörjön belőlem 
– fogalmazott a szerző. – A B32 Galéria és 
Kultúrtér fontos küldetésének tekinti, hogy a 

lehető legszélesebb spektrumban kínáljon ki-
kapcsolódási lehetőséget a kultúra szerelmese-
inek, kortól, nemtől és művészeti iránytól füg-
getlenül. – Szeretnénk, ha itt állandó közösségi 
élet alakulna ki, és úgy gondoltuk, egy nyitott 
könyvespolc mindenki számára ideális megol-
dás lehet. Annak is, aki szeretne egy új köny-
vet, és annak is, aki kulturált környezetben 
szeretné tölteni az időt. A kezdeményezés lé-
nyege, hogy szabadon levehetünk a polcról egy 
nekünk tetsző kiadványt, cserébe nem kell mást 
tennünk, mint a helyére rakni egy sajátot, amire 
már nincs szükségünk. Bár a mai elsősorban a 
kicsikről szólt, természetesen a mindennapok-
ban a felnőttek jelentkezését is várjuk a köny-
vek csereberéjére – mondta el a ház művészeti 
vezetője, Antal Nikolett. A Költészet napi ese-
mény egy papírszínházi előadással zárult, szin-
tén a gyerekek aktív közreműködésével.

(K. A.)

Az őrmezői Költők parkjában 11 órakor a je-
les versfaragók domborműveinek megkoszo-
rúzásával indult az eseménysorozat. Kormos 
István emlékművénél Király Nóra alpolgár-
mester, Zelk Zoltánénál Pirigyi Katalin, Kál-
noki Lászlóénál pedig Junghausz Rajmund 
önkormányzati képviselő helyzete el az em-
lékezés virágait, melyhez 
a hagyományokhoz híven 
a Weiner Leó Zeneiskola 
Fúvószenekara biztosítot-
ta az ünnepi hangulatot 
Sztán István vezényleté-
vel. 

Az Őrmezei Általános 
Iskola énekkarának elő
adása után a Tarka Szín-
pad versmondói szavaltak 
el egyegy művet a park 
koszorús költőitől. – Olyan 
egyedi hagyomány alakult 
ki itt, Őrmezőn, amire 
igazán büszkék lehetünk, 
és amit érdemes folytat-
ni – mondta a megnyitón 
Szebeni Dóra, a közösségi 
házak közművelődési vezetője. – Nagyon jó lát-
ni, hogy a mai digitális világban, amikor az in-
ternet uralja a mindennapjainkat, vannak, akik 
leveszik a polcról talán a nagyszülők verseskö-
tetét, olvasgatnak, vagy akár kívülről is meg-
tanulják egyegy kedvencüket – fűzte hozzá 
Király Nóra alpolgármester, aki gyermekeivel 
vesz részt évek óta az eseményen. 

A megnyitón jelen volt Bradányi Iván, több-
szörös EMeRTondíjas magyar dalszövegíró, 
író, költő, műfordító, a kerület díszpolgára, 
akit születésnapja alkalmából köszöntöttek a 
színpadon, hiszen egy napon született József 
Attilával. Bradányi Iván Hajnali köd című ver-
sét adta elő legutóbb megjelent kötetéből. 

A sötétedésig tartó Versmondó Maratont a 
Napsugár Óvoda csöppségei kezdték meg kö-

zös szavalásukkal, amit az iskolások és a fel-
nőtt korosztályt követően a szépkorúak versei 
zártak az estéhez közeledve. Közel kétszáz 
költemény hangzott el a színpadon a nap folya-
mán, amelyhez bárki csatlakozhatott. Makrai 
Rita, a Morus Szent Tamás Egyesület egykori 
elnökének elmondása szerint az elmúlt több 

mint egy évtized alatt nem csupán Őrmezőn, 
de a kerület határain is túlnyúlt a rendezvény. 
– Nagyon kellemes meglepetésként ért, hogy 
idén a Pető Intézetből is kaptunk nevezéseket, 
és mozgássérült szavalók is jönnek a délután 
folyamán – mondta. 

Pósa Zoltán költő, aki ugyan nem a kerü-
letben lakik, szintén csatlakozott a rendez-
vényhez, de nézőkből sem volt hiány. Alig 
akadt néhanéha egyegy üres hely a teret 
körülvevő padokon, és a kirakott székeken. 
Junghausz Rajmund önkormányzati képvi-
selő szerint sok környéken élő és arra járó, 
aki aktívan ugyan nem vett részt a rendez-
vényen, állt meg és hallgatta jó szívvel a 
verseket. 

(H. L.)
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 
havi programjából
2016. április 21., csütörtök 18.00 
Írók a karikatúrában megnyitó és stand-up
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, KőTárLat Galéria; XI., 
Cirmos u. 8.; ingyenes; minden hétköznap 8.00–20.00 óra kö-
zött a 3090007 vagy a 3100644 telefonszámon.
A MÚOSZ Magy. Karikatúraművészeti Szakosztályának cso-
portos kiállítása
 
2016. április 22., péntek Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítá-
sai és lehetőség szerint a Károlyi-kastély látogatása veze-
téssel. A program kb. 12.00 óráig tart.
Találkozó: 9.30 óra, Móricz Zsigmond körtér, Gomba
Költségek: múzeum: 62–70 éves korig 400 Ft, 70 év felett in-
gyenes, vezetés 4000 Ft/csoport. Kastély: 300 Ft/fő
Jelentkezés és további információ: buliczkajutka@gmail.com 
email címen vagy minden hétköznap 8.00–14.00 óra között a 
3724636 telefonszámon
 
2016. április 22., péntek 12.15–13.50 
60+ Mentálhigiénés Program – Családi kapcsolatok I.:  
jó kapcsolatban gyermekünk párjával
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont, XI., Bölcső utca 
3.; ingyenes; további információ: minden hétköznap 8.00–14.00 
óra között a 3724636 telefonszámon 
 
2016. április 23., szombat 19.00–22.00 
Nosztalgia Táncest Bakacsi Bélával
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, XI., Cirmos u. 8.; belépődíj: 
1000 Ft; további információ: minden hétköznap 8.00–20.00 óra 
között a 3090007 vagy a 3100644 telefonszámon.
Asztalfoglalás, jegyvásárlás hétfőtől péntekig 10–18 óráig a 
közösségi házban
 
2016. április 25., hétfő 16.00–18.00 
Filmvetítés: Éltető víz ezernyi szépsége és természeti kincs 
(Valentin Ferencné 60+ Program önkéntes)
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja, XI., Gazdagréti 
tér 1.; ingyenes; további információ: minden hétköznap 8.00–
14.00 óra között a 3724636 telefonszámon   
 
2016. április 26., kedd 13.00–17.00 
„Házhoz jön az opera”; filmvetítés – West side story II. rész
Helyszín: USZOSZ Albertfalva Idősek Klubja, XI., Kisújszál-
lás u. 10.; ingyenes; további információ: Kozák Márta, minden 
hétköznap 8.00–16.00 óra között a 7892951es telefonszá-
mon      
 
2016. április 27., szerda 14.00–15.30
„Országjárás az Ezüstnet Egyesülettel” előadás-válogatás
Pannonhalmi Apátság, Szt. Lászlótemplom – Budapest
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont, XI., Bölcső u 3.; 
ingyenes; további információ: minden hétköznap 8.00–14.00 
óra között a 3724636 telefonszámon    
 
2016. április 28., csütörtök 
Kelenvölgy–Albertfalva séta, táv: 3 km, szint: 0 m
A túra az időjárás függényében változhat. A program kb. 13 
óráig tart.
Találkozó: 9 óra, 41es villamos, Rózsavölgy alsó megálló, 60+ 
városismereti séta; ingyenes; további információ: Hattyárné 
Hidas Zsuzsa/CAOLAALFA SE, 06/30/3522694     
 
2016. április 29., péntek 19.00
ORFEUM ANNO „A la carte” – a Tarka Színpad német 
nyelvű előadása
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, XI., Cirmos u. 8.; jegyár: 
300 Ft; további információ: minden hétköznap 8.00–20.00 óra 
között a 3090007 vagy a 3100644 telefonszámon

további programok és információ:
ÚJBudAI SzENIor
ProGrAMKÖzPoNT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás: hétköznap 8–14 óra között
Web: idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

Nordic walking a Gazdagréti Összefogás Egyesülettel
A foglalkozások hétfőnként 11 órától a Gazdagréti Közössé-
gi Házból indulnak, Majorszky Klára nordicoktató vezetésé-
vel. Az első alkalom ingyenes, továbbiakban 200 Ft/alkalom. 
Korlátozott számban botokat biztosít az egyesület. További 
információ, előzetes jelentkezés: majorszky@gmail.com,  
06 20 443 7048
 
Zenés kímélő torna Majorszky Klára gyógytestnevelővel 
Minden kedden 14.45től a Gazdagréti Közösségi Házban!  
Az első alkalom ingyenes, további alkalmak: 200 Ft/alkalom. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! További információ, előze-
tes jelentkezés: majorszky@gmail.com, 06 20 443 7048

      
 
 

 

 
 
 
 

 

Meghívó 
könyvbemutató 

 
„A könyv nem a csodás gyógyulásról szól és 
nem fedezi fel a rák ellenszerét sem: a szerző 

saját történetén keresztül szeretne segíteni 
azoknak, akik a rákbetegséggel harcolnak, 

vagy szeretnének hasznos segítők lenni.” 
 

- Illyés András 
Daganatok.hu 

 

 
AZ ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDÁÉRT EGYESÜLET  

SZERETETTEL MEGHÍVJA  
 

2016. ÁPRILIS 22-ÉN 16 ÓRÁRA 
A MALOM KÖZÖSSÉGI TÉRRE 

(XI. FEHÉRVÁRI ÚT 88./C.) 
 

BRJESKA DÓRA 
SZERINTEM VANNAK CSODÁK 
DE NEKED IS TENNED KELL ÉRTÜK 

 
CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJÁRA 

 
fulesodu.cafeblog.hu 

www.facebook.com/fulesodu 
 

Tematikus okoseszköz-  
és számítógépes tanfolyamok 
indulnak 60 év felettiek részére

Szeniorok a világhálón

50+ informatikatanfolyam 
álláskeresőknek
Újbuda Önkormányzata 50 éves kortól nyugdíj 
korhatárig hirdet informatikatanfolyamot ál-
láskeresőknek. A képzés teljesen kezdő szintről 
indul, és az oktatás tematikája a munkavégzés-
hez szükséges ismeretek elsajátítása. Manapság 
az informatika elengedhetetlen a munka 
világában, ezért az 50+ Program 
szeretné megkönnyíteni az 50 év 
felettieknek az álláskeresést.

A tanfolyamokkal, 
jelentkezéssel és beiratkozással 
kapcsolatos tudnivalók:
•  A képzésre jelentkezhet minden XI. kerüle-
ti állandó lakcímmel rendelkező 50–65 éves 
munkát kereső állampolgár
• A képzés díja 1500 Ft
• Kezdés május 11étől, szerdai napokon  
délelőtt 9 órától (3x45 perc)
• Jelentkezni az alább megjelölt időpontban és 
helyen lehet, utólagos jelentkezésre nincs le-
hetőség
• A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal 
személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat!
• Jelentkezni kizárólag saját részre, személye-
sen lehet!
Beiratkozás helye és ideje: 2016. május 2–6. 
között, minden nap 9.00–13.00 óráig az Újbu-
dai Szenior Programközpontban (1113 Buda-
pest, Bölcső u. 3., 06/1/3724636, ügyfélfoga-
dás: hétfőtől péntekig 8–14 óráig.) 

Az Újbuda 60+ Program 2008as elindu-
lása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
az internet használatának elsajátításával 
a kerületi időskorúak is részesei lehesse-
nek a digitális világnak és információ
áramlásnak. A világháló segítségével az 
idős ember kapcsolatot tarthat rokonai-
val, barátaival, így elkerülhetővé válik 
az elmagányosodás. Az online informá-
ciók segítenek a napi ügyintézésben és a 
programtervezés is könnyebbé válik.

Az Idősek Akadémiája részeként ősz-
szel és tavasszal rendszeresen induló in-
formatikakurzusaink mellett a kerületiek 
igényeinek eleget téve a Szenior Prog-
ramközpontban internet, Facebook, vi-
bertanfolyamok és helpdesk szolgáltatás 
is igénybe vehető.

Kérdőíves visszajelzéseink szerint az 
internet használatát azoknál az időseknél 
sikerült bevezetni és mindennapi életük 
részévé tenni, akik rendszeresen igény-
be vették és veszik a 60+ Program által 
nyújtott valamilyen informatikai lehető-
séget, képzést. Az Újbuda 60+ Program 
és vele a 60 év feletti ügyfelek többsége 
túl van az első klikken!

A kérdőívünket kitöltő kerületi idős-
korúak 87 százalékának van az otthoná-
ban internethozzáférése, akiknek nincs, 
azoknak a fele tervezi, hogy a jövőben 
igényli majd a szolgáltatást. Válaszadó-

ink közel háromnegyedének egynél több 
infokommunikációs eszköz áll rendelke-
zésére, ami jellemzően laptop és okoste-
lefon egyszerre.

Mire használják az újbudai 60 év fe-
lettiek az internetet? Leggyakrabban 
levelezésre, napi hírekben való tájékozó-
dásra, böngészésre. A negyedik legnép-
szerűbb tevékenység a közösségi oldalak 
látogatása – különös tekintettel a Face-
bookra –, csak ezután következik a napi 
ügyintézés, illetve a számítógépes vagy 
online játékok használata. A válaszadók 
több mint fele a fénykép és szövegszer-
kesztő programokat is rutinosan kezeli.

A megkérdezett szépkorúak 48 szá-
zaléka naponta több mint háromszor 
csatlakozik a világhálóra, ami kö-
rülbelül 2–4 órát vesz igénybe 
napjukból. Az Újbuda 60+ 
Program adatai megfelelnek 
a Nemzeti Média és Hír-
közlési hatóság 2014es 
online lakossági internet-
használattal kapcsolatos 
felmérésének, miszerint 
egy 60 év feletti magyar 
jellemzően napi 2,8 órát tölt 
az internet előtt.

A hozzánk beérkezett visz-
szajelzések alapján az Újbuda 
60+ Program ügyfelei között kiala-

kult egy olyan 
stabil réteg, 
amely túl az első 
klikken rendszeresen használja az inter-
netet, nem zárkózik el a digitális világ-
tól.

A 60+ Program nemrég alakult Face-
bookoldalát már több mint 500an néz-
ték meg.

Friss információkért, hírekért érdemes 
tehát az újságon és Újbuda honlapján túl 
nyomon követni minket a Facebookon és 
Youtubeon is!

Napjainkban egyre nagyobb teret hódí-
tanak a különböző okoseszközök és kö-
zösségi felületek, így megnőtt az idős-
korúak körében is az igény arra, hogy ők 
is magabiztosabb felhasználói legyenek 
azoknak. A felmerülő kívánalmak telje-
sítésére az Újbuda 60+ Program ismét 
indít az Android rendszerrel és alapal-
kalmazásokkal, a Viber csevegőalkal-
mazással, a Facebookkal, valamint a 
Google szolgáltatásaival kapcsolatos 
tanfolyamot az Újbudai Szenior Prog-
ramközpontban. A részvétel előzetes 
személyes jelentkezéshez kötött, a kur-
zusokra 2016. május 2–6. között, 9.00–
13.00 óráig lehet jelentkezni az Újbudai 
Szenior Programközpontban (1117 Bp., 
Bölcső u. 3.). A jelentkezéshez kérjük, 
hozza el Újbuda 60+ Kedvezménykár-
tyáját, személyi igazolványát és lakcím-
kártyáját is.

A tanfolyamok az alábbi 
időpontokban zajlanak:
Android operációs rendszer alapjai 
(6 alkalmas):
Szükséges eszközök: Android operá-
ciós rendszerrel rendelkező okostele-
fon vagy tablet

1. csoport: 2016. május 9étől minden 
hétfőn 12.30–13.30 óráig
2. csoport: 2016. május 9étől minden 
hétfőn 14.00–15.00 óráig

Viber csevegőalkalmazás 
(5 alkalmas):
Szükséges eszközök: okostelefon 
vagy tablet
2016. május 9étől minden hétfőn 
15.30–16.30 óráig

Google szolgáltatásai  
(pl. Kereső, Gmail, Térkép,  
YouTube használata)  
(7 alkalmas):
1. csoport: 2016. május 10étől min-
den kedden 14.15–15.15 óráig
2. csoport: 2016. május 10étől min-
den kedden 15.30–16.30 óráig

Facebook (6 alkalmas):
1. csoport: 2016. május 11étől min-
den szerdán 13.00–14.00 óráig
2. csoport: 2016. május 11étől min-
den szerdán 14.30–15.30 óráig
A kurzus díja 500 Ft, csekken történő 
befizetéssel. Egy jelentkező csak egy 
tanfolyamon vehet részt a korlátozott 
csoportlétszám miatt. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!
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apróhirdetés
Lakás, ingatlan
EGYETEMISTA lányomnak keresek emeleti felújítandó 
öröklakást készpénzfizetéssel, magánszemély. 06/20/4966601.
LAKÁSÁT a piaci legjobb áron saját részre elsősorban kész-
pénzért megvásárolnám. Hívjon bizalommal: 06/20/9167002.
ELADÓ lakást keresek készpénzes fizetéssel. 06/30/9673067.
ELADÓ lakást keresünk német és osztrák ügyfelünknek. 
06/20/4799001.
KIADÓ IRODA! A Sztregova utcában néhány éve épült 7 la-
kásos társasház földszintjén – közvetlen utcai bejárattal – 80 
nmes iroda kiadó, hosszabb távra is. Klíma, internet, távfel-
ügyelet, irodabútor. 06/30/5101369.
 
oktatás
ALLEE-NÁL angolnémet! 4665301, 06/30/2597091.
 
Villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰminősített! 2469021, 
06/20/9344664.
 
Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Minden egy kézben. 2022505, 
06/30/2513800.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Zig! 06/30/4792776.
 
TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/8572653.
 
Szolgáltatás
ÜVEGEZÉS! Ablak, ajtó, erkély, kirakat. Biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós: 06/30/2664666.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat azon-
nal! 2286193, 06/30/9210948.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 4039357, 
06/20/9720347, 06/30/5897542.  
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása, 
zárak cseréje, festése, szigetelése, hőszigetelő üvegezése garan-
ciával, felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/5500269.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón, referenciával. 
06/20/9406622.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, 
gipszkartonozást, víz, villany, kőművesmunkát vállal. 
06/20/9982369.
KONTÉNERES sitt, sóder, termőföld, murva, zöldhulladék 
szállítása. 06/20/9444759.
REDŐNY műanyagfém, szalagfüggöny, szúnyogháló készíté-
se, javítása. T.: 06/30/9648876.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/9138245.
LAKATOSMESTER Nonstop, 06/30/2991211.

MINDENFÉLE KERTI munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozá-
sát vállalom. Vidéken is 06/30/6824431.
TETŐFEDÉST, bádogozást, lapostetőszigetelést, kőműves-
munkát azonnali kezdéssel, garanciával vállalunk! Nyugdí-
jasoknak és közületeknek 20% kedvezmény! Tel.: 2915966, 
06/30/4586231.
KÖZÖS KÉPVISELET referenciákkal 4–25 lakásig Kelenföl-
dön. 06/20/3178906.
KERTÉPÍTÉS, kertfenntartás, fakivágás, gondnoki szolgálta-
tás, lépcsőháztakarítás. Tel.: 06/20/3961933.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646233.
TÁRSASHÁZAK tűzvédelmi szabályzatának, házirendjének 
elkészítése. Minden, ami tűz és munkavédelem, tűzoltóké-
szülékek, tűzcsapok ellenőrzése. Kis Róbert: 06/30/4756302, 
tuzrob@gmail.com
  
Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/2064801.
PEDIKŰRÖS házhoz megy. Nyugdíjas kedvezmény: 
06/20/8067783.
 
régiség
BÉCSI AUKCIÓS ház részére! Virág Erika helyszíni kész-
pénzfizetéssel vásárol gyűjteményeket, kis és nagyméretű 
festményeket, órákat, porcelánokat, bronzokat, ezüstöket, ék-
szereket, koloniál, stíl, antik bútorokat, kitüntetéseket, régi 
pénzeket, szőnyegeket, mindenféle lakberendezési dísztárgyat, 
zongorát, könyveket, teljes hagyatékot kiürítéssel is stb. Díjta-
lan kiszállással 1 órán belül hétvégén is. T.: 06/30/3244986.  
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, ré-
giségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16., 06/1/2664154, nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19.
AZONNALI KÉSZPÉNZÉRT vásárol! Aranyat, ezüstöt, dísz-
tárgyakat. Briliáns ékszereket kimagasló felárral! Borostyánt 
és korallt aranyárban megvesszük minőségtől függően! XIII. 
ker., Hollán Ernő u. 4. Tel.: 3504308, 06/70/8844084. 
19–20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmények, mű-
tárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 
06/30/9492900, email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Ne-
mes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik 
órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb., tel-
jes hagyatékot. 06/20/2800151, herendi77@gmail.com
ARANY-, ékszerfelvásárlás, Berta Zsófia: 06/70/9422900.
BOROSTYÁN – Arany és ezüst folyamatos felvásárlása. 
Herendi, Zsolnay és márkás svájci karzseb órák. Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője. Bízzon bennem! 
06/1/2094245. 1117 Bp., Körösy József utca 7–9., Fehérvári 
úti Vásárcsarnok fszt., Virágsor (PorcelánEzüst Üzlet) H–P: 
10.00–17.00.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi szőnye-
geket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 06/30/4563938.

MINDENNEMŰ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 
Bútort, festményt, porcelánt, kerámiát, bronz és fémtárgyakat, 
csillárt, szőnyeget, bizsut, borostyánt, órákat, könyvet, kitün-
tetést, jelvényt. Képeslapot, háborús tárgyakat, bakelit hangle-
mezt, híradástechnikát, teljes hagyatékot. Lomtalanítás is kp
ért. Pintér Nikoletta 4668321, 06/30/9734949.
BUDAI JÓZSEF vásárolok régi festményeket, bútorokat, 
szőnyegeket, ékszereket, szobrokat, könyvet, hagyatékot. 
06/70/9494822. VII., Erzsébet krt. 9–11. regiseg@antikbuda-
pest.hu
 
Gondozás
BUDAFOKON, 15 fős, fürdőszobás egykét ágyas lakrészekbe 
várjuk azokat, akik nyugdíjas éveiket nem szeretnék magányo-
san, segítség nélkül eltölteni. Tel.: 06/30/4111561.
 
Állás
XI. KERÜLETI általános iskolába takarító, karbantartó 
munkatársakat keresünk 4–8 órás munkaidőre. Érdeklődni: 
06/30/6114060.
BEST HOUSE Ingatlaniroda munkatársakat keres! XII., Né-
metvölgyi út 12. 06/70/9485061, info@beho.hu
ÉBEN INGATLANIRODA munkatársakat keres: 06/20/479
9001.
KERÜLETI SZÁLLODA keres hétvégi munkavégzésre taka-
rítónőt. Munkaidő napi 8 óra. Jelentkezés emailben: szallodai-
allas11@gmail.com telefonszám megjelölésével.
XI. KERÜLETI ipari konyhagépeket szervizelő cég géptisztí-
táshoz takarító hölgyet keres alkalmi munkára. Tel.: 06/70/433
5831.
AUTÓSZALON TAKARÍTÁSÁRA keresek gyakorlattal 
rendelkező takarító kolléganőt 06–12 óráig! Jelentkezni lehet 
fényképes önéletrajzzal a porminus@porminus.hu címen vagy 
a 06/1/6315129 vagy 06/20/9588014 számon!
 
Üdülés
ELADÓ 1,5 szobás, 1 hetes, örökölhető üdülési jog, 4 külön-
böző városban választható apartmanban. 06/1/2137193 este.
 
Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/7424558.
MÉRNÖK, tanár, pap, orvos, és ügyvéd könyvgyűjteményét 
szívesen megvásároljuk. 40 év szakmai tapasztalat, korrekt vé-
telár. antikva.hu 06/1/7879282, 06/30/8771460.
 
Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapot-
tól függetlenül. 06/30/6821390.
CUKORMENTES cukrászda megnyílt! Gluténmentes, lak-
tózmentes és paleosütemények nagy választékban. Tortarende-
lés! Vásárhelyi Pál u. 12. T.: 06/20/2303320.

fogadóórák

pártok eseményei
A XI. KErÜLETI FIdESz ProGrAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig. Hétfőnként 14–16 óráig táplál-
kozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, vétel, 
csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmen-
tesen. Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi 
tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd követ-
kező ingyenes jogi tanácsadással május 3án várja az 
érdeklődőket.

A XI. KErÜLETI MSzP ProGrAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 06/70/434-7741. Jogi tanács-
adás (telefonos egyeztetés alapján). Megoldás-
központú pszichológiai tanácsadás minden hónap 
első keddjén 14–17 óráig telefonos egyeztetés 
alapján, dr. Szöllősi Ágnesnél: 06/20/9793369.  
Képviselőink állandó fogadóórája: minden hó-
nap első keddjén 17 órától. Az alábbi honla-

pon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu  
Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com email 
címre.

A XI. KErÜLETI KdNP ProGrAMJAI
Karinthy F. út  9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 
14–18 óra között.

A XI. KErÜLETI LMP ProGrAMJAI
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. Web: delbu-
da.lehetmas.hu, facebook.com/ lmpujbuda email: 
bp1122@lehetmas.hu

A XI. KErÜLETI JoBBIK 
ProGrAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/379-9701, 365-1488, 
nyitva tartás: hétköznap 8.30–16 óráig. 

Minden hónap második szerdáján 18 órától: Újbudai 
Női Kör. Minden hónap harmadik szerdáján 18 órától: 
Újbudai Nemzeti Est (neves előadókkal). Minden hó-
nap negyedik szerdáján 18 órától: Jobbik Baráti Kör. 
Az események nyilvánosak, helyszínük Novák Előd 
képviselői irodája: Bartók Béla út 96. facebook.com/
JobbikUjbuda

A XI. KErÜLETI PM ProGrAMJAI

Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091

A XI. KErÜLETI dEMoKrATIKuS 
KoALÍCIÓ ProGrAMJAI

Újbudai Alapszervezet irodája: Karolina út 33/A. 
Nyitva tartás: hétfőn 9–13 óra, szerdán és pénteken 
14–18 óra között várja az érdeklődőket.

mozaik

keresztrejtvény
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kerületi okmányiroda
Újranyílt a Bocskai út 39–41. száma alatti, 
továbbá folyamatosan üzemel a Budafoki 

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

Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00

Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00

Péntek: 8.00–15.00

BARABÁS RICHÁRD (PM) 
Időpontegyeztetés: 06/70/9474091, 
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/30/9415336, 2042805
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.) 
Bejelentkezés: 06/30/9489341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/5975600,  
csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Minden hónap első szombatján 12–13 óráig. 
Vahot piac mellett a Montázs Arc Caféban  
(Vahot u. 14/B)
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv. 
Email: mail@gorogandras.hu. Tel.: 06/30/9662187
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNPiroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.) 
haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) 
06/30/6553015, hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. 
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos egyeztetés 
alapján: 06/30/6553033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. 
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes 
egyeztetés alapján: 06/70/9424624, 
email: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/8172313
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 3724620 
www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/4750130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 16.30– 
18 óráig, KDNPiroda, (Karinthy F. út 9.) Alpolgármes-
teri: minden hó második szerda 15–16.30 óráig. 
Bejelentkezés módja személyesen vagy telefonon.
Újbuda Önkormányzata, Budapest, Zsombolyai út 4. II. 
emelet 204. Pappné Mika Edit 3724672 telefonszámon.
MOLNÁR GYULA (MSZP–DK) 
Időpontegyeztetés: gy.molnar@tonline.hu,  
3710022
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Email: 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.)
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától  
a képviselői irodájában (Bartók B. út 96.).  
Időpontfoglalás: 06/70/3725854,  
novak.elod@jobbik.hu). Idősek és betegek  
kérhetik, hogy otthonukban látogassa meg őket.
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése emailen 
vagy telefonon lehetséges. Email:  
sass.szilard@ujbuda.hu. Telefon: +36 20 669 3832
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/2000781, 
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. 
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi  
Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)  
Bejelentkezés: 4820188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: 06/30/3212408
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: 06/70/9021836 
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.  
KDNPiroda (Karinthy F. út 9.) 
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig. 
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FI-
DESZ) önk. képv. Telefonon történő előzetes egyez-
tetés alapján, tel.: 06/70/9021839. Minden hó első 
keddjén 16–18 óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy u. 2.), Weiner Leó Zeneiskola (Neszmélyi 
u. 30.) minden hónap utolsó péntekén 17–18.30ig.

Kányádi Sándor: Április hónapja 
c. költeményéből idézünk 4 sort.

Vízszintes: 1. … Diego, kalifor-
niai város. 4. Az idézet első sora 
(Ö, N, G). 9. Végtag. 12. Megva-
lósít. 13. Homonyik Sándor. 14. 
Indonéz város BangkaBelitung 
tartományban (TOBOALI). 16. Ige-
kötő. 17. Egy nép ősi lakóterülete. 
20. Szabálytalankodik az ellenféllel 
a focipályán. 21. Növényi szapo-
rítóanyag. 23. Nigériában beszélt 
nyelv (ORING). 25. Kánaáni vi-
har és termékenység isten, idegen 
helyesírással. 26. Divatlap. 28. Az 
idézet második sora (A, E, Z). 30. 
Torino, piemontiul. 32. Abban az 
időben. 33. AAV. 34. Nemesfém-
mel bevonó. 36. Angol bőr! 38. Ti-
tán vegyjele. 39. Személyénél. 40. 
Jeruzsálem legmagasabb dombja. 
41. Diplomáciai Testület, röv. 42. 
Testrész. 43. Kihuny. 45. Ara betűi 
keverve. 47. … Hikmet Rán, török 
költő, regényíró. 49. Úri hölgy. 51. 
Katalán festőművész (Salvador). 
52. Észt diplomata (Simmu TIIK). 
53. Rengetegen. 55. Horony. 57. 
Hajdanában. 59. Német vonal! 61. 
Rénium vegyjele. 62. Párducmacska, spanyol nyelvterületen. 64. Náray Tamás. 65. 
Spanyol gépkocsimárka. 67. Ankara egyneműbetűi. 68. Szárnyalkotó.

Függőleges: 1. Sérülés. 2. … iacta est, a kocka el van vetve (Iulius Caesar). 3. Asz-
szonynév képző. 4. Kór betűi keverve. 5. …program, gazdasági újjáépítést célzó terv 

az Európai Unióban. 6. Fogyasztja. 
7. Fordított kettős betű. 8. A C prog-
ramozási nyelvben a filevég jelzése, 
röv. 9. Osztrák karmester (Herbert 
von). 10. Lentre. 11. Karigazgató 
része! 15. Növényi zsiradék. 18. Az 
idézet negyedik sora (L, Z, K). 19. 
Női név. 21. Az idézet harmadik sora 
(U, J, A). 22. Színművész (Zoltán). 
24. GNK. 27. Svéd természettudós 
(Carl von). 29. Małgorzata (Margit 
lengyelül) becézése (GOSIA). 31. 
Svájci kanton. 32. Névelős névelő. 
35. Kibogozás. 37. Sziget, német 
térképeken. 40. Simulni kezd! 41. 
Német szabvány betűjele. 42. Au-
tószállító gépjármű, idegen eredetű 
szóval. 43. Határ időt hosszabbít. 
44. Cseh iparváros KeletMorva-
országban. 46. Idegen támadás. 48. 
Kettőzött kettős betű. 49. Becézett 
férfinév. 50. Fiola, ampulla az ango-
loknál (VIAL). 51. Itáliai költő, filo-
zófus (Alighieri). 54. A szabadban. 
56. Orosz tehergépkocsimárka. 57. 
Húz. 58. Növényrész, névelővel. 60. 
Napszak. 63. Félig kies! 66. … ipso, 
magától értetődően.

Beküldendő: vízsz. 4., 28., függ. 
21. és 18. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, 
Pf. 92. 06. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Kinyílott az idő, mint egy  vi-
rág, barkázik, rügyezik a fűzfa ág. NYERTESE: Máté István 1119 Etele út. Nyere-
mény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

közös

Rozsnyai Ronel vagyok, 
és 2015. december 17én 
jöttem a világra. Szüleim 
nagyon boldogok vol-
tak, hogy a karácsonyt 
már együtt tölthettük. 
Nagyon szeretem, ha be-
szélnek hozzám, és min-
den mosolyra mosoly a 
válaszom. Van egy Ro-
bin bátyóm is, aki állan-
dóan szeretget.
 

Lilien 2015. 
s z e p t e m b e r 
6án született, 
Sashegyen la-
kik szüleivel 
és testvérével, 
Olivérrel. Na-
gyon szeret 
b a b aú s z á s r a 
járni, tornáz-
ni, testvére 
építőkockáit elcsenni és éjszakai baglyot játszani. Mosolygós, 
vidám baba, szeret társaságban lenni. Bátyja csínytevéseit ér-
deklődve és nevetve figyeli.

„A zöldségek királya,  
a királyok zöldsége”

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

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

Megnyitott
a teraszunk!
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Írásunk főszereplőjét, 
a spárgát emlegették 
sokáig a fenti jelzővel. 
Fehér és zöld spárgával 
találkozunk leggyak-
rabban a zöldségpul-
tokon. Az elkészítésig 
érdemes a spárgasí-
pokat egy pohár vízbe 
állítani, így jobban 
bírják.

A spárga konyhai előkészí-
tése a következő: a szár alját 
visszavágjuk, ameddig a fás 
rész tart. A fehér spárgát – a 
fej kivételével – alaposan há-
mozzuk meg, hogy biztosan 
ne legyen keserű az étel. Vé-
gül daraboljuk fel.

A spárgával ismerkedők-
nek a zöld spárgát javas-
lom kezdésnek, a biztosabb 
siker élmény érdekében. A 
zöld spárga tovább friss ma-
rad, pucolást nem igazán 
igényel, csak a végeit kell 
levágni, és általában nem 
fás. A szárvégek levágása 
miatt a spárga esetében több 
a leeső rész, ezért célszerű 
egy kiadósabb spárga étel-
hez fél kilót számolni fejen-
ként. A zöld spárga főzési 
ideje 8–12 perc, ennyi idő 
alatt tökéletes lesz. De elké-
szítését inkább grillen vagy 
kevés vaj és olaj keverékén, 
serpenyőben javasoljuk.

Az alábbiakban egy köny-
nyen elkészíthető, de külön-
leges spárgaételt szeretnénk 
bemutatni, amit fogyasztha-
tunk hidegen, melegen, elő
ételnek, főételnek, vagy akár 
köretnek is.

Spárgás-baconos 
pite (quiche)
Hozzávalók
A tésztához:
• 20 dkg liszt
• 10 dkg vaj  
(vagy 8 dkg sertészsír)
• 1 db tojás
• 1 mokkáskanál só
• 1 evőkanál hideg víz

A töltelékhez:
• 50 dkg spárga  
(lehetőleg zöld)
• 15 dkg bacon
• 3 db közepes tojás
• 2,5 dl tejszín
• 10 dkg sajt
• só, szerecsendió, őrölt fehér-
bors
 
Elkészítés:
A liszthez keverjük a sót, 
majd adjuk hozzá a hideg va-
jat, morzsoljuk össze. Tegyük 
bele a kissé felvert tojásokat, 
és gyorsan gyúrjuk össze. A 
tésztát csomagoljuk fóliába, 
majd tegyük be legalább 30 
percre a hűtőbe.

Közben készítsük elő a töl-
teléket. A spárgát a fentiek 
szerint készítsük elő, vágjuk 
arasznyi darabokra és főzzük 
roppanósra. Az apróra vá-
gott bacont pirítsuk meg ser-
penyőben, aztán szedjük ki a 
zsírjából.

Az egész tojásokat üssük 
bele egy tálba, majd ízlés 
szerint sózzuk, borsozzuk, 
és szórjuk meg őrölt szere-
csendióval. Kézi habverővel 
keverjük simára a tejszínnel.

A hűtőből vegyük elő a tész-
tát, majd nyújtsuk ki vékony-
ra, és béleljünk ki vele egy 
nagyobb piteformát. Egyenle-
tesen osszuk el rajta a bacont, 
a spárgát, majd reszeljük rá a 
sajtot. Végül óvatosan öntsük 

rá a tejszínestojásos keve-
réket. Előmelegített sütőben 
160–180 fokon süssük 35–40 
perc alatt szép aranybarnára. 
Tálalás előtt vegyük ki a pitét 
a formából, majd ízlés szerint 
felszeletelve kínáljuk.

Soltvadkerti
eleven tábor 2016
Ismételten megrendezésre kerül Újbuda Önkormányzata 
által a soltvadkerti egyhetes gyermektábor, melyen minden 
olyan 10-12 éves kerületi lakosú gyerek részt vehet, akinek a családja önerőből nem 
tudná finanszírozni a nyaralást!
Jelentkezni adatlap kitöltésével lehet a XI. kerületi iskolákban, vagy az Újbudai Hu-
mán Szolgáltató Központban (Bogdánfy utca 7/d.)

a jelentkezéseket 2016. 
május 6-ig adhatják le!

ami várható az egy hét alatt:
• jó hangulat

• kirándulás Szegedre
• lovaskocsikázás

• csoportos játékok
• Aquapark

• sport
• kézműves foglalkozások

• strandolás

És még rengeteg fergeteges tábori élmény!

táborozás ideje: 2016. június 27 – július 3.

A táborral kapcsolatban részletes felvilágosítást  
a jelentkezési laphoz csatoltan találnak! 

Kérdéseikkel és további információért hívják a 06-1-688-69-90-s számot!

Erdőgazdálkodási munkák kezdődnek 
Kamaraerdőben és környékén
A XI. kerületi Hosszúré-
tipatak mellett futó villa-
mosvonal az utóbbi években 
megsüllyedt, emiatt fel kell 
újítani. A BKK szakembere-
ivel történt egyeztetés során 
kiderült: a pályarekonstruk-
ció csak úgy lehetséges, ha a 

patak vizét az erdőbe terelik. 
Ahhoz, hogy az ideiglenes 
patakmedret ki lehessen ala-
kítani, az erdő fáit egy kis 
területről el kell távolítani 
a 41es villamos vonalától 
északra, a Kamaraerdei Ifjú-
sági Park közelében. A föld-

munkák végeztével a patakot 
ismét eredeti medrébe terelik 
vissza, majd az őshonos fafa-
jok csemetéinek ültetésével 
visszaállítják a terület eredeti 
növénytakaróját.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a 
természetközeli erdőgazdál-
kodás módszerét alkalmazva 
a folyamatos erdőborítás ki-
alakítására törekszik, ezért 
igyekszik elkerülni a tarvá-
gást, amikor egyegy terület-
ről az összes fát letermelik. 
Vannak olyan esetek, amikor 
a tarvágás elkerülhetetlen, 
ilyen a patak melletti erdő-
részlet. 

Idén a következő tervezett 
és jóváhagyott erdőgazdálko-
dási tevékenységek várhatok 
Újbudán:
• Kamaraerdő keleti részén, a 
Balatoni út, Nap utca és Fülő-
ke utca által határol erdőrészen 
egészségügyi termelést fognak 
végezni. Ez azt jelenti, hogy 
az erdészek az álló – teljesen 

vagy részlegesen elszáradt 
– fákat termelik ki egyegy 
területről. A növekvő fáknak 
nagyobb térre van szükségük, 
eltérő adottságaik miatt kü-
lönböző méretűek lehetnek, 
miközben egymással verse-
nyeznek a fényért, a vízért és 
a tápanyagokért. Ebbe a fo-
lyamatba szakértelemmel kell 
beavatkozni, hogy a legjobb 
összetételű és adottságú erdő 
alakulhasson ki.
• Kamaraerdő keleti részén, a 
Balatoni úttól délre és a Nap 
utcától keletre, valamint a 
Nagyréttől délkeletre találha-
tó idősebb erdőrészletekben 
növedékfokozó gyérítést vé-
geznek majd. Az egészséges, 
életerős fák fejlődését azzal 
segítik, hogy a növekedésü-
ket akadályozó fákat eltávo-
lítják. Az erdészek az erdei 
ökoszisztéma és az erdők 
funkciói szempontjából leg-
értékesebb fák növekedését 
segítik így elő.


