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Díjnyertes karmester
Gazdagrétről
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Magasabb bérek,
gyorsabb ügyintézés

Emelkedő béreket és kedvezőbb adószabályokat hozott az új
esztendő. A családok élete is könnyebb lesz: növekednek az
adókedvezmények, magasabb lesz a gyed, csökkenhet a többgyermekesek hiteltartozásának mértéke. Bővülnek és az eddiginél szélesebb kört érinthetnek a szociális támogatások, mérséklődnek a vállalkozókat terhelő befizetések. A lakáspiacot
továbbélénkíthetik a korábbinál kedvezőbb illetékfeltételek,
valamint a módosuló eljárási szabályok.
Az ingatlantulajdonosoknak a kéményseprési és fakivágási előírások módosítására is érdemes figyelniük. Újbudán az

is egyszerűsíti a tájékozódást, valamint az ügyintézést, hogy
idén január 1-jétől új elektronikus csatornákon is elérhető a
hivatal: e-Papíron és közvetlenül az Ügyfélkapu, illetve a
Cégkapu tárhelyén keresztül várják a megkereséseket a legtöbb ügytípusban. A dolgos hétköznapokat idén hat hos�szú hétvégén lehet kipihenni, a kikapcsolódást a tavalyinál
kedvezőbben adózó cafetéria is elősegíti. Összefoglaljuk a
januárban életbe lépő legfontosabb változásokat – a teljesség
igénye nélkül.
(6–7. oldal)

Erősödő közösség Újbudán
A kerületi intézmények vezetőit köszöntötte újév alkalmából Simicskó István honvédelmi miniszter,
országgyűlési képviselő és Hoffmann Tamás polgármester. Újbuda politikusai az oktatás
(Részletek a 3. oldalon)
és a közösségépítés fontosságát hangsúlyozták. 				

Könyvbe gyűjtötték
az albertfalvi recepteket
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Sokan adakoztak
az ünnepek előtt

Számos újbudai család karácsonyát tették
teljessé 2017-ben is a különféle adományok.
Sok szervezet, illetve magánszemély kereste
meg felajánlási szándékkal az Újbudai Humán
Szolgáltató Központot, amelynek munkatársai
önkéntesként vettek részt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület Adni öröm!
elnevezésű gyűjtőakciójában is. Ennek révén
közel ötven élelmiszercsomagot, valamint
35 kilónyi tartós élelmiszert osztottak szét
a rászorulók között.

A szolgálaton keresztül juttatta el adományait több egyházi kötődésű szervezet is. A Katolikus Karitász, a Magyar
Református Szeretetszolgálat, a Budai Ciszterci Szent Imre-plébánia, az Albertfalvi Szent Mihály-plébánia, a Kelenföldi Református Egyházközség, a Budai Baptista Gyülekezet többek között fenyőfákat, élelmiszercsomagokat,
száraz élelmeket ajánlott fel. Az adományok közé kerültek
babakocsik, cipősdoboz-ajándékok, könyvek, ruhaneműk
is, de olyan tételek is akadtak, mint egy új kandalló, egy
rezsó vagy egy hűtőszekrény. A felajánlások részeként több
helyen karácsonyi műsorral, uzsonnával, kézműves foglalkozásokra szóló meghívóval is kedveskedtek.
A Humán Szolgáltató Központ fogadta – Farkas Krisztina
önkormányzati képviselő közvetítésével – azt a nagy men�nyiségű ruhát, cipőt, könyvet, játékot, műszaki eszközt is,
amelyet civil kezdeményezésre önkéntesek gyűjtöttek össze
nagycsaládosok számára Albertfalván. A Polgármesteri Hivatal munkatársai december 21-én adták át a Menedékház
Alapítvány által működtetett Családok Átmeneti Otthona
számára ajánlott ajándékokat. Voltak speciális akciók is:
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjai húsz családnak vittek élelmiszercsomagot és játékokat, sőt, kérésre
egy számítógép-monitort is. A Magyarországi Vietnámiak
Egyesülete, illetve az Újbudán élő vietnámiak gyűjtése nyomán egy tévét, illetve 70 ezer forint értékű élelmiszercsomagot adtak át az Újbudai Idősek Háza lakóinak.
A Budai Judo Akadémia akciójában sok ruhaneműt, játékot, élelmiszert és elektronikai eszközt adakoztak sportolók,
hozzátartozóik, valamint azok, akik értesültek a kezdeményezésről. A támogatásokat szerény körülmények között élő
gyermekeknek és családjaiknak juttatták el a sportemberek.
Nagy sikerrel zárult az Allee Bevásárlóközpont „Adományozz körhintával” projektje is: december 30-áig több mint
5,7 millió forint gyűlt össze a Madarász utcai Gyermekkórház
javára. A bevásárlóközpontban felállított körhinta használói
jelképes, 200 forintos hozzájárulással támogathatták a kórház
alapítványát, ám sokan ennél jóval többet adtak.
(Újbuda)
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Közeledik a középiskolai felvételi
Kéken vagy feketén fogó tollra,
körzőre, vonalzóra, szögmérőre,
igazolványra és persze nem kevés
tudásra van szükségük azoknak
a diákoknak, akik nyolc-, hat- vagy
négyosztályos középiskolában
szeretnének továbbtanulni.
A központi felvételi vizsga január
20-án lesz.
A központi felvételin részt vevő tanulóknak
mind a magyar nyelvi, mind a matematika
írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíztételes feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként
50-50 pontot szerezhetnek. A nyolc-, hat-, illetve négyosztályos gimnáziumokba, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők 2018. január 20-án 10 órától írják
a felvételit, a pótló írásbeli 2018. január 25-én
14 órakor lesz. (Utóbbit azok írhatnak, akik a
– A Dél-budai Tankerületi Központ
bővelkedik jobbnál jobb iskolákban,
az ide tartozó harminckét intézmény
harminckilenc telephelyen működik
– ismertette Gálné Csaba Klára tankerületi igazgató. – A középiskolai felvételiket az Oktatási Hivatal szervezi,
informatikai úton kezeli a jelentkezéseket és osztja be az érintett intézményeket, tanulókat. Az iskolák időben
értesítették a nyolcadikos diákok szüleit az eljárás menetéről – tette hozzá
az igazgató asszony.

20-i vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.) A felvételizők diákigazolványt vagy
személyi igazolványt vigyenek magukkal.

A magyar és a matek
A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez,
képességhez kapcsolódik, ezekkel az anyanyelvi készségeket és az alapvető gondolkodást mérik fel. A tizedik feladat önálló szövegalkotást
kíván: a diákoknak adott témáról, adott műfajban kell kerek szöveget fogalmazniuk. (A legtöbb iskola honlapján található mintafelvételi.)
A matematikavizsgán sem csak a tárgyi tudást
vizsgálják, hanem a gondolkodást is. A sikerhez
a tantárgyi ismeretek mellett fontos a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a
szabálykövetés, a koncentráló képesség.
A két feladatlap kitöltése között 15 perces
szünetet kapnak a felvételizők. Az eredményről a vizsgát szervező középiskola 2018. február 8-áig tájékoztatja a jelentkezőket. Helyi szóbeli felvételit kizárólag az a gimnázium vagy
szakgimnázium szervezhet, ahol az adott esztendőben, illetve az azt megelőző három év átlagában a jelentkezők száma a felvehetők több
mint kétszerese volt. A szóbeli vizsga 2018.
február 22. és március 13. között tartható meg.

Nagy a túljelentkezés
– A középiskolákat nem sorolják körzetekbe,
mindenki maga választhatja ki, hogy preferenciája sorrendjében melyik intézménybe szeret-

Nyugállományú katonákat
köszöntöttek
Január elején két veterán
katonát köszöntöttek fel a
kerületben. Dzsugán József
a 85., míg Torma Sándor
a 90. életévét töltötte be.
Az emléklapot és az ajándékcsomagot Simicskó
István honvédelmi miniszter
munkatársai adták át.
Dzsugán József nyugállományú alezredes 1952-ben került a seregbe. Középiskolásként kapta meg a behívóját,
ám amint lehetősége volt rá, leérettségizett, és tiszti iskolában folytatta
tovább. Mivel jó hallása és látása volt,
az Országos Légvédelmi Parancsnokságon helyezkedett el, feladatai közé
tartozott a Budapest környéki ütegek
felügyelete is. Egyik ilyen látogatása
során ismerte meg feleségét, Piros-

kát, akivel 1956-ban házasodtak ös�sze. Három gyermekük született, és
hatvan esztendőn át éltek együtt boldogan. Dzsugán József részt vett az

árvízi mentéseken is. Előfordult, hogy
helikopterrel emeltek ki egy szülő nőt
a veszélyeztetett övezetből.
A 90 éves Torma Sándor nyugállományú törzszászlós édesanyját Hunyadi Gizellának hívták, aki családi dokumentációk alapján a híres törökverő
család sarja volt. Ő maga 1948-ban állt
be a katonasághoz, először légvédelmi
tüzér volt. 1968-ban került fel Pécsről Budapestre. Feleségével, Máriával
1962-ben találkozott, közös gyermekük nem született, de mindketten egyegy lányt hoztak a házasságba. 1975ben érszűkület miatt leszázalékolták,
ám a mai napig aktív életet él.
(Újbuda)

don jelentkezhetnek a nyolcadikosok, a központi
írásbelit itt is meg lehet írni. A szóbelin először
pályaalkalmassági vizsgát kell tenni, és csupán
azt veszik fel, aki azon megfelel.
(T. K.)
2018. január 20. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek
2018. január 25. 14.00 Pótló központi
írásbeli felvételi vizsgák
2018. február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményről a diákokat
2018. február 19. Az általános iskola
továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok első példányát pedig az Oktatási Hivatalnak (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba jelentkezők közvetlenül
is megküldhetik a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, illetve a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalnak.)
2018. február 22.–március 13. Szóbeli meghallgatások
2018. március 14. A középfokú iskolák eddig az időpontig nyilvánosságra
hozzák a felvételi jegyzéket
Forrás: Dél-budai
Tankerületi Központ

Köszönet a gyógyítóknak
Karácsonykor az ember igyekszik
szerettei körében tölteni az ünnepet, ám
vannak, akik ilyenkor is azon fáradoznak,
hogy a nehéz
helyzetben lévő,
beteg embertársaikon segítsenek.
December 26-án a
Szent Imre Kórház
sürgősségi osztályára látogatott Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda
országgyűlési képviselője, aki bejglivel és narancslével
hálálta meg az ott
dolgozóknak, hogy
ilyenkor is lelkiismeretesen végzik munkájukat, és a családot
is háttérbe szorítják
azért, hogy másoknak segítsenek.
– Ma reggel, mielőtt a családom felébredt volna,
meglátogattam a Szent Imre Kórház ügyeletes orvosait, nővéreit. Úgy éreztem, mindenképpen meg kell
köszönnöm az egészségügyben tevékenykedőknek,

hírkép

Az új évben született dél-budai babákat köszöntötték a Szent Imre
Kórházban. Király Nóra ötgyermekes édesanya, a Fiatal Családosok
Klubjának alapítója, Újbuda alpolgármestere, valamint a Budafokon
élő háromgyermekes családapa, Németh Zsolt országgyűlési képviselő ajándékkal is kedveskedett a 27 idei újszülöttnek és az édesanyáknak. A csomagokba az Újbuda Önkormányzata által kiírt meseíró pályázat legjobb alkotásait kötetbe foglaló Mesés egészség mesekönyv
mellé törülköző és tisztálkodási szerek is kerültek.

ne menni – emlékeztetett Juhász András, az
Újbudai József Attila Gimnázium igazgatója. A
jelen tanév előtt 1300-an jelölték meg a József
Attila Gimnáziumot, ebből végül 142-en kezdték meg ott a 9. évfolyamot. A Váli utcában
idén 240 diák írja meg a központi felvételit, a
szóbelire a náluk, illetve más intézményekben
megírt vizsgák eredménye, valamint a sorrend
függvényében ennél többen juthatnak be. –
A központi írásbeli helyszíne nem feltétlenül
azonos a leendő iskolával, illetve azzal, amelyet első helyen jelöltek meg, szóbelire pedig
általában több helyre is elmennek azok, akiket
behívnak – figyelmeztetett az igazgató.
A középiskolák többsége maga is ismerteti a
felvételivel kapcsolatos tudnivalókat. A József
Attila Gimnáziumban például fél 10-kor kell
megjelenni, a terembeosztást a bejárattal szemben elhelyezett hirdetőtáblán találják meg a diákok. A szóbeliket február 26–28. között tartják
meg, 13 és 18 óra között. A hatalmas túljelentkezés miatt tavaly azok szóbelizhettek náluk,
akik az addig megszerezhető 150-ből 118 pontot elértek. Ez közel 500 tanulót jelentett.
A Szent Margit Gimnáziumba felvételizők a
központi írásbeli alkalmával – a magyar és a matematika írásbeli után – egy nagyjából 25 perces
felmérőt is írnak, vallás és világnézeti témában
(teszt és fogalmazás). Akik nem itt írják a központi felvételit, azoknak 2018. január 29-én, illetve február 15-én délután 16 órára szerveznek
vallás és világnézeti írásbelit a gimnáziumban.
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumba is a tanév rendjében szabályozott mó-

hogy karácsonykor is a betegek mellett vannak, és elkötelezetten végzik munkájukat, miközben mindenki
igyekszik ezeket a napokat szeretteivel tölteni. Hálával

tartozunk mindenkinek, aki azért dolgozik ilyenkor is,
hogy mi nyugalomban tölthessük az ünnepeket. Ezúton is köszönjük a munkájukat – fogalmazott Simicskó István.
(K. A.)

hírkép

Hat új gépkocsival bővült karácsony előtt a XI. kerületi rendőrség gépjárműállománya,
azóta már üzembe is helyezték őket. A rendőrség munkájában alapvető a gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása, ami elképzelhetetlen a magas futásteljesítményű járművek folyamatos cseréje nélkül. A Skoda Octavia kombi típusú autók
eleget tesznek a legmodernebb követelményeknek, tárolókapacitásuk is megfelel a
járőri igényeknek. – A gépkocsik elsősorban a kapitányság rendészeti állományának
munkáját segítik majd közterületi szolgálatban – nyilatkozta Liskány Csaba alezredes,
kerületi rendőrkapitány.
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Április 8-án
választunk
Áder János köztársasági elnök
2018. április 8-ára tűzte ki az általános országgyűlési választás
időpontját Magyarországon.
„1990 óta a választás időpontjának kitűzése
a köztársasági elnök alkotmányos joga és kötelessége. Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rám ruházott
felelősséggel – külön köszöntve az először
szavazó fiatalok százezreit és tisztelegve az
első szabad választások emléke előtt –, a 2018as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írom ki” – írta közleményében Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke.

– A Nemzeti Választási Iroda (NVI) felkészült az április 8-i országgyűlési választás
lebonyolítására – közölte sajtótájékoztatóján Pálffy Ilona, az NVI elnöke. Az NVI
már többször tartott informatikai próbát, és
fokozza a biztonsági intézkedéseket, például csak e-személyi igazolvánnyal férhetnek
hozzá a választási irodák munkatársai a
választási rendszerhez. – Az informatikai
rendszer csak támogatást nyújt, a választás
eredményét továbbra is papíralapon állapítják meg a választási bizottságok – hangsúlyozta Pálffy Ilona.
(Újbuda)

Korszerűbb óvoda,
bővülő iskola
Meglátogatta a kerületben működő
oktatási intézményeket Hoffmann
Tamás polgármester,
aki az igazgatókkal és óvodavezetőkkel egyeztetett a megvalósult
fejlesztések gyakorlati tapasztalatairól, valamint a tervezett beruházásokról. Vele tartott Németh Zsolt
országgyűlési képviselő is, aki
az iskolák és óvodák helyzetét
térképezte fel.

– A gyermekeké a jövő, és Újbuda mindent
meg is tesz a következő nemzedékért. Az itt
megvalósult fejlesztések mindenki számá-

ra követendő példaként szolgálhatnak. Persze feladatok még most is akadnak, ezeknek
a megoldásában szeretnék segíteni – mondta
Németh Zsolt.
A Lecke utcai Mozgolóda Óvodában 2017ben fejezték be az épület energetikai korszerűsítését. A KEHOP-5.2.9-16 kódszámú pályázat
lehetőséget teremtett arra, hogy kicseréljék a
nyílászárókat, hőszigeteljék a homlokzatot és

a lapos tetőt, valamint arra is, hogy kiépítsék
a napelemes rendszert. A közel 53 millió forintos beruházásnak köszönhetően a gyerekek
esztétikus, modern környezetben tölthetik
óvodás éveiket. A Széchenyi 2020 Program
részeként további három óvoda újult meg, a
létesítmények energetikai korszerűsítése közel
250 millió forintba került, amit vissza nem térítendő támogatásból finanszíroztak.
Az idén 195 éves Petőfi Sándor Általános
Iskolában pár hónapon belül megkezdődik a
tornaterem rekonstrukciója, várhatóan tao-támogatásból. A 235 millió forintos beruházás
az épületrész teljes körű felújítását magába
foglalja, a gépészet, a nyílászárók, a vezetékek
és a parketta cseréje mellett megújulnak majd

a kiszolgálóhelyiségek, az öltözők és maga a
csarnok is. A tervezésnél figyelembe vették,
hogy a mindennapos testnevelés mellett profi
sportolók is használhassák majd a termet, így a
MAFC és a BEAC kosárlabdacsapata számára
is ideális helyszínt jelenthet egy-egy mérkőzésnél. A modern, 21. századi tornatermet az
új tanévben vehetik birtokba a diákok.
(K. A.)

Új év, Új Buda
2018 második hétfőjén Új év,
Új Buda címmel rendezték meg
az idei első üzleti találkozót a
B32 Galéria és Kultúrtérben. Az
esemény főszervezője a KKVHáz és
Kerékgyártó Gábor, Újbuda vállalkozásfejlesztési tanácsnoka, az
Újbudai Üzleti Klub vezetője volt.
– Újabb és újabb lendületet ad, ha a cégek
külső szakértői tanácsokat kapnak olyan baráti környezetben, ahol a tapasztalatok is találkoznak – mondta Gulyás József, a kkvhaz.
hu ügyvezetője az Új év, Új Buda című üzleti
rendezvényen a B32 Galéria és Kultúrtérben.
Az információk segítenek az ifjú cégek megismerésében, illetve ismertségük növelésében, a
beszélgetéseken a hallottak egymást erősítik.
Az első találkozó témái az építő-, illetve
ingatlanpiac, annak finanszírozási formái, a
pályázatok és trendek voltak. Az eszmecsere
egyik díszvendége a tavalyi Kerület Hetén
Újbuda kiváló vállalkozója és kiváló iparosa
címmel elismert Bartos Gábor András volt.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
(BKIK) általános elnökhelyettese szintén

kiemelte a külső forrásokból érkező tanácsok fontosságát. – Sokszor hallani, hogy
a fővárosi vállalkozók nem túl aktívak, és
nem veszik igénybe a kamara nyújtotta
előnyöket, pedig itt bárki bármit elérhet –
mondta. – Nagyon sok fiatal és tehetséges
vállalkozó dolgozik a kamarában, ami különösen azért dicsérendő, mert közülük senki
sem kap ezért egyetlen forintot sem.
Az esemény vendége volt Kassai Ferenc,
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
elnöke is, aki az építő- és ingatlanpiaci lufi kipukkanásának veszélyéről szólt. – Az ilyesmi
rendkívül káros, sokkal hasznosabb, ha a szakemberek fokozatosan tudnak alkalmazkodni
egy adott állapothoz – figyelmeztetett az elnök.
A XI. kerület évek óta eltökélten segíti a
helyi vállalkozókat és startupokat, idén is
számos olyan esemény lesz, amelyeken cégek
tucatjai juthatnak hasznos információkhoz és
lehetőségekhez. Kerékgyártó Gábor reméli,
hagyománnyá válik, hogy a KKVHáz, valamint az Újbudai Üzleti Klub közösen szervez
időről időre kávéházi hangulatban zajló, ám
komoly, informatív beszélgetéseket.
(T. K.)

Erősödő közösség

Hittel, szeretettel végezzék a munkájukat
továbbra is, ezzel kívánok önöknek boldog
új évet – köszöntötte az újbudai intézményvezetőket Simicskó István honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő. Kiemelte:
a küldetéstudat határozza meg, hogy valaki
milyen emberré válik. – A lelki válsággal
teli pragmatikus világban, ahol mindent a
ráció ural, a szív háttérbe szorul. A technológia fejlődésével egyre ritkulnak a személyes kapcsolatok, így különösen nehéz
helyzetben vannak, akik a közösségépítést
választották hivatásul. De ha ezen az úton
haladnak, életük során több apró jócselekedetet hajtanak végre, és a szeretet vezérelte
látásmódot átadják a jövő nemzedékének,
akkor teljesítették földi küldetésüket – fogalmazott Simicskó István.
A közösség jelentőségét emelte ki köszöntőjében Hoffmann Tamás polgármester is.

Példának hozta fel az év elején megjelent
könyvet, amely az Albertfalvi Közösségi
Házban gyűjtött recepteket foglalja össze.
Méltatta a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeit,
akik Csajkovszkij Nápolyi táncával nyitották
meg az újévi műsort. – Ilyen tehetségek vesznek körül minket, feladatunk, kötelességünk,
hogy felkészítsük, neveljük és tanítsuk őket,
hiszen ezek a fiatalok jelentik a jövőt – hangsúlyozta Hoffmann Tamás.
A polgármester a következő évek céljait is
vázolta, hiszen a fejlődő és átminősülő területek miatt a jövőben változhat az intézményi
háttér. A lakosság számának növekedése miatt
már idén elkezdődik a gazdagréti óvoda bővítése, ahol az igényeknek megfelelően további
120 gyermek befogadására alkalmas épületrészt alakítanak ki.
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata felhívja azon pedagógusok M
figyelmét, akik állandó kerületi lakosok, és 50, 60,Y
65 vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, hogy

díszoklevél megadása
iránti kérelmüket

2018. január 15-étől

CM

MY

CY

nyújthatják be a hivatal Humánszolgálati Igazgatóságán
CMY
(1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 408. szoba).
A kérelemhez mellékletként
K
a következőket kérjük csatolni:
· arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett
oklevél másolatát, rövid szakmai önéletrajzot,
a pályán eltöltött minimum 30 esztendős
munkaviszony igazolását (munkakönyv)
· a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél
igényléséhez az előző díszoklevél másolatát
· személyi adatok (személyi igazolvány, lakcímkártya)
másolatát, adószámot, tajszámot, valamint annak
a bankszámlának a számát, ahova az önkormányzat
által adott összeget utalni lehet. Ha nem rendelkezik
számlaszámmal, akkor a pontos lakcímet kérjük
megadni.
A kérelem beadásának végső határideje:
2018. február 28.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Kézikönyv és rendelet
a településképről
A Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodája elkészítette Újbuda Településképi Arculati Kézikönyvét
és településképi rendeletét, utóbbi 2018. január
1-jén lépett életbe.
A településkép védelme
egységesebb, könnyen
áttekinthető jogi környezetbe került, a kézikönyv
pedig mindenki számára
érthető építészeti ajánlásokat fogalmaz meg.
A településképi rendelet fogalmát
a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény vezette
be. Az új rendelet helyi jogszabályként meghatározza a következőket:
• a helyi építészeti örökség
egyedi és területi védelme, a
védetté nyilvánításra, a védelem megszüntetésére, a védettséggel összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre
vonatkozó követelmények
• a településkép szempontjából
meghatározó területek
• egyedi és területi építészeti
követelmények
• a reklámhordozókra, reklámberendezésekre,
cégérekre,
egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
• a településképi véleményezési, bejelentési, illetve kötelezési eljárásra vonatkozó szabályok.
Az új rendelet egy helyen tartalmazza a korábban külön jogszabályokba foglalt rendelkezéseket,
ezzel is egyszerűsítve azok alkalmazását.
A településképi véleményezési
eljárást eddig csak egyes kiemelt

területeken kellett lefolytatni,
mostantól azonban a kerület egészében, minden építési engedélyezési eljárás alá eső építési munkára kiterjed a rendelet hatálya.
Az új rendelet szakmai alátámasztása érdekében kidolgoztunk
egy Településképi Arculati Kézikönyvet is. Ez összefoglalja azt
a közösségi értékrendet, amely
felöleli az általános és helyi lakossági megítélést, továbbá az
építész, a várostervező, a tájtervező, a műemlékvédelmi és a természetvédelmi szakterületek egyetemesen elfogadott elvárásait.
A kézikönyv a kerület természeti
és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi
formálásának eszköze. Feladata,
hogy feltárja, illetve bemutassa a
település jól megkülönböztethető
egyes részeinek arculati jellemzőit, értékeit, és ezek figyelembe
vételével szöveges, illetve képi
megjelenítéssel javaslatot tegyen
a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A településképi rendelet és az
arculati kézikönyv szoros kapcsolatban áll egymással, a rendeletben rögzített követelményeket
a kézikönyvben leírt ajánlások
és javaslatok alapján fogalmazták meg. E jogszabálytervezetek
egyeztetési eljárását a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a
kormányrendeletben és a kerületi
rendeletben előírt módon lefolytatta. A terv partnerségi egyeztetése 2017. november 2. és november 29. között zajlott le, ezen belül
2017. november 20-án lakossági
fórumot tartottunk. Az eljárás
során beérkezett vélemények túlnyomó többségét beépítettük a
szabályozásba.

Jogi tanácsadás
eladósodottaknak
Ingyenes, tájékoztató jellegű, adott esetben személyre szabott jogi
tanácsadás részeként kizárólag eladósodott személyeknek, családoknak nyújtok segítséget. A természetes személyek adósságrendezése, azaz a magáncsőd sokaknak jelenthet megoldást.
A hozzám fordulók, illetve a tanácsadást igénybe vevő természetes személyek információt kaphatnak a magáncsőd jogintézményről, a releváns jogszabályok tartalmáról, az eljárásról, a jogosultság megítéléséről. A tanácsadáson nem gyűjtök és nem veszek fel
személyes adatokat. A tanácsadást – Farkas Krisztina önkormányzati képviselő támogatásával – minden páros héten pénteken, 14.00
és 16.00 óra között lehet igénybe venni, e-mailes (bozodikati
@gmail.com) egyeztetés után az Albertfalvi Közösségi Házban
(1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.).
Üdvözlettel,
dr. Bözödi Katalin ügyvéd

A kézikönyv első fejezete ismerteti a kerület építészeti és természeti értékeit. A második fejezet
az egyes városrészek építészeti
jellemzőit tárja fel, és bemutatja
a kerület különböző építészeti karaktereit. A harmadik fejezet az
előzőekben bemutatott értékeknek és jellemzőknek megfelelően általános érvényű ajánlásokat
fogalmaz meg, illetve jó és rossz
példákkal kívánja elősegíteni a
szemléletformálást. A negyedik
fejezet pedig az építészeti útmutatót tartalmazza, részletes ajánlásokkal.
A településképi rendelet elfogadásával szükségessé vált a helyi
Építészeti-műszaki Tervtanácsról
szóló 25/2013. önkormányzati
rendelet technikai jellegű módosítása is. Tanulmányozzák a kézikönyvet olyan nyitott szellemmel,
ahogyan az készült. Tegyék ezt
annak tudatában, hogy nem lezárt
művet, hanem a jövőben is szabadon megújítható, folyamatosan
bővülő dokumentumot tartanak
kezükben. Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, ajánlást örömmel fogadunk a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen vagy postai
úton, és a kézikönyv fejlesztése
során figyelembe vesszük azokat.
A rendelet, illetve a kézikönyv
teljes szövege egyaránt elérhető a
kerület honlapján.
Takács Viktor Tibor
főépítész
Településképi rendelet:
kozigazgatas.ujbuda.hu/
node/37954
Arculati Kézikönyv:
kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok/
koncepciok

A lakók védelmében
bővülhet a parkolási övezet

A 2017-es év utolsó képviselő-testületi ülése a Zöld Óvoda és Örökös Zöld
Óvoda címet elnyert intézmények elismerő okleveleinek átadásával kezdődött. A Földművelésügyi Minisztérium
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából tavaly 14. alkalommal hirdettek nyílt pályázatot ezekre a
címekre. A kerületben évek óta folyó
kimagasló környezeti nevelési munka

A képviselő-testület azt javasolja
a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Villányi út–Tas vezér utca–Bartók Béla
út–Karolina út–Hamzsabégi út–Ajnácskő utca–Nagyszőlős utca–Alsóhegy
utca, valamint a Villányi út–Budaörsi
út–Hegyalja út–Avar utca–Somlói út–
Mihály utca–Gyula utca–Számadó
utca–Szirtes út–Kelenhegyi út–Somlói
út–Balogh Tihamér utca–Ménesi út–

nyomán 2017-ben tíz óvodai helyszín
nyerte el a címet, amelyet Újbuda Önkormányzata 2016-tól külön támogatásban is részesít. Örökös Zöld Óvoda
címet nyert a Gazdagréti Óvoda–Kindergarten in Gazdagrét székhelye – az
intézmény két telephelyének munkáját pedig Zöld Óvoda címmel ismerték
el –, valamint a Dél-Kelenföldi Óvoda
Cseperedő telephelye. Zöld Óvoda lett
a Sasadi Óvoda és Törcsvár utcai telephelye, az Albertfalvai Óvoda székhelye
és telephelye, a Szentimrevárosi Óvoda
Alsóhegy utcai telephelye, valamint a
Lágymányosi Óvoda Csicsergő telephelye. Az okleveleket Hoffmann Tamás
polgármester adta át az intézményvezetőknek. A városvezető a hagyománynak
megfelelően ezúttal is kerületi óvodáknak ajánlotta fel céljutalmát. A háromhavi illetményének megfelelő összeget
az Ezüstfenyő és a Diószegi úti Óvoda
használhatja fel.
A városrész lakóinak védelmében
új területeket kíván a fizetős parkolási övezetbe bevonni az önkormányzat.

Szüret utca által határolt területen is
engedélyezze a fizetős parkolási övezet
bevezetését. Az övezetbe vonás nem
érintené azonnal a teljes területet, tömbönként, az anyagi lehetőségek figyelembe vételével ütemezhető.
Újbuda is csatlakozik az I., II., és XII.
kerületnek a fővároshoz benyújtandó,
a díjfizetős parkolás időtartamának kibővítését kezdeményező javaslatához.
Eszerint 18 óra helyett 20 óráig kellene
díjat fizetni, a fő cél az, hogy javuljanak
a várakozási hozzájárulással rendelkező helyi lakosok parkolási lehetőségei.
A javaslat elfogadása esetén a XI. kerületben a mai díjfizetős zóna teljes területén bevezetnék a hosszabb időtartamot.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy 2018. január 1-jétől 2022. december 31-éig – változatlan feltételek mellett – ismét Kóti Tamást bízza meg a
Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával.
(V. L.)

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés a 1119 Budapest, Keveháza utca 6.
szám alatt igényelhető személyesen vagy telefonon. Ezzel a
lehetőséggel azok az önkormányzat rendeletében meghatározott rászorulók élhetnek, akik tartósan vagy átmenetileg nem
tudják megoldani maguk, illetve eltartottjaik étkezését.
A szolgáltatás igénybe vehető helyben fogyasztással, elvitellel vagy házhoz szállítással is, utóbbira az önkormányzati
rendeletben szabályozott esetekben van lehetőség. A helyben
fogyasztásra, illetve az elvitelre az étkezdében (1116 Budapest,
Mérnök utca 40.), valamint az idősek klubjaiban van mód.
Az étkezdében alkalom nyílik beszélgetésre, kapcsolatok kialakítására is. Kollégáink segítenek egyéb szociális jellegű
problémák megoldásában, tájékoztatást nyújtanak a különböző szociális
ellátásokról, intézményünk egyéb
szolgáltatásairól is.
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Karmesteri pálca,
orgona, hit és család
A másfél évtized
szünet után 2017ben ismét megrendezett nemzetközi
karmesterversenyen
közönségdíjat nyert
a huszonhét éves
Dobszay Péter, a Szent
Angyalok Plébánia
orgonistája.
• Változott az élete a verseny
óta?
Sok karmesteri felkérés érkezik. Ha nem koncertezem,
akkor az íróasztal mögött „ötletelek”, ez a munka magányos része, az előadás a jéghegy csúcsa. Hétvégenként
miséken orgonálok. A telefon
is sok időt visz el, tegnap 32
hívást fogadtam. De megéri
dolgozni: a karmesterversenyen 11 ezer szavazat juttatott a döntőbe.
• Sok kérdést kap az életkoráról. Ön szerint is fontos ez?
A tehetség adottság. Egy mű
feldolgozásánál lényeges lehet a korból adódó bölcsesség,
amely a zenekarban bizalmat
kelt. A kottát is kifogástalanul
kell ismerni, de ez még nem jelent jó közös munkát. Szükség
van arra, hogy a zenét magaménak tudjam, és akár csendben, a fotelben ülve is halljam.
A koromra vonatkozó kérdések

akkor zavarnak, ha ebből felületes tudásra következtetnek.
• A karmestert mindenki tiszteletet parancsoló személynek látja, de azért szükség
van humorra is? Mi teszi a
karmestert jó karmesterré?
Nem csupán ismerni és hallani kell a darabot, sok más
információra van szükség.
Hasznos a jó kommunikációs
képesség és logisztikai érzék,
hogy a különböző programokat, helyszíneket össze tudjam
szervezni. A zenekari munkát
valóban „megdobja” a humor,
ez azonban darabfüggő.
• Ki a mintaképe?
Carlos Kleiber, akit a legfantáziadúsabb
konduktornak
tartok. Korszakalkotó ötletekkel és rugalmassággal dolgozott. Egy művet nem csak a
kottához híven lehet dirigálni,
alkalmazkodni kell a koncertterem akusztikájához, a zenekarhoz, a közönséghez is.
• Karmesteri
pályafutása
előtt orgonistaként vált ismertté. Sokat játszik a Szent
Angyalok Plébánián?
Minden vasárnap az ottani
gyülekezeti kórust kísérem,
egy-egy este pedig zenekarokat. Három éve játszottam
először a plébánián: Szederkényi Károly atya hívott meg.
Magyarországon Kürthy And-

rás operarendező után neki
van a második legnagyobb
operagyűjteménye. Katolikus
családból származom, a vallás
nagyban hozzájárul a templomi zenéléshez és az átlényegüléshez.
• Hogyan hat önre a plébánia
atmoszférája?
A felújítás előtt a szentély
mögött egy festetlen betonfal állt, a padok helyett pedig székek voltak. Később a
nemzetközi hírű Marko Ivan
Rupnik római pap vezetésével elkészült a mozaik, az
üléseket impozáns padsorokra cserélték. Az új környezet,
a tárgyak és az illatok mind
hatottak rám. Emelik a vallásos érzületet, így a zenélés is
más lesz.
• Munkának tekinti, amikor
a templomban játszik?
Inkább szolgálatnak. Szeretem azt, amit csinálok, soha
nem érzek monotonitást.
• Szereti a könnyűzenét?
A swing és az 1930-as évek
big bandjeinek hangzása kö-

• Kisfia, Lackó két és fél éves,
kislánya, Anna pár hetes.
Felesége szintén zenész. Mit
ad önnek a család?
Feleségemmel, Ilussal kölcsönösen számíthatunk egymásra, az értékrendünk és
a céljaink közösek. Ilussal
szebb és jobb a világ, kön�nyebb csak a jóra koncentrálni. Lackó nagyon szeretetre
méltó kisfiú, és „olyan szövege van...”. Okos, érdeklődő,
karácsonyra megkapta a hőn
vágyott első hegedűjét. Anna
kiegyensúlyozott, szép baba.
Ilussal most már el sem tudjuk képzelni a mindennapokat nélkülük. Amikor elutazom, nagyon hiányoznak.
• Ha választás elé kerülne,
mi mellett döntene: orgona
vagy karmesteri pálca?
Egyértelmű:
karmesteri
pálca.
(Tóth Kata)

A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny
A karmesterverseny 2017-ben vette fel Solti György
nevét. Harmincöt országból 185 tehetség mérte ös�sze tudását, a fordulókat a Magyar Televízió közvetítette. Az esemény védnöke Lady Valerie Solti, Solti
György özvegye volt.

Parkolási kérelem határideje
Tisztelt Ügyfeleink!
A várakozási hozzájárulás meghosszabbítására vonatkozó
kérelmüket 2018. március 31-éig az alábbi lehetőségeken
nyújthatják be:
• interneten, a kozigazgatas.ujbuda.hu/ehivatal oldalon
• postai úton a kitöltött nyomtatvány és csekk
visszaküldésével a 1518 Budapest, Pf. 10. címre
• terminálon, a XI. Zsombolyai u. 5. I. emeleten
Ha mégis a személyes ügyintézést választják,
akkor a sorban állás miatt kérjük szíves
türelmüket! Együttműködésüket
és segítségüket köszönjük.
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatala

Ruhatárfrissítés az ünnepek
után? Nem jelent gondot!
Év eleji feltöltő túrázáson gondolkodsz, vagy
a havas hegyek közé vágysz, és síelni, snowboardozni készülsz? Esetleg néhány új ruhát,
cipőt, kiegészítőt vennél, de a hatalmas karácsonyi bevásárlás csökkentette a keretedet?
Pánikra semmi ok, a Premier
Outlet segítségével kedvezményesen készülhetsz fel a téli vakációra.
Most, hogy végre letudtuk
a karácsonyi bevásárlást és az
egész napos sütés-főzést, ideje,
hogy magunkra is szánjunk egy
kis időt. Rengetegen utaznak el
januárban, hogy feltöltődjenek az új év kezdetén. Vannak, akik a pihentető, test- és léleksimogató wellness-szolgáltatásokra esküsznek,
míg mások inkább az aktív kikapcsolódásra
szavaznak. A téli sportok szerelmesei alig
várják, hogy minél előbb lefoglalhassák a
szállást, és meghódíthassák a havas hegyeket. Akár a síelés, akár a snowboard rajongója

zel áll hozzám, és szeretek
mindent, ami olasz: a tájakat,
az ételeket, az operát, sőt, a
nápolyi dalokat is Pavarotti
előadásában.

vagy, érdemes odafigyelni a megfelelő, minőségi felszerelések és öltözékek beszerzésére.
A téli bevásárlás gondolata azonban számodra
sem túl vonzó a karácsonyi kiadások miatt? Te
sem akarsz újra vagyonokat költeni, de azért
szívesen kiruccannál?
Van megoldás! A Premier
Outletben február végéig akár
70%-os kedvezménnyel szerezheted be a hideg ellen a meleg
pulcsikat, kabátokat, cipőket,
vagy a síeléshez, snowboardozáshoz hiányzó öltözékeket,
kellékeket, így marad pénz az
élménygyűjtésre és az ínycsiklandó ételekre/
italokra is. Válaszd te is a pénztárcabarát felkészülést a téli kalandokra!
(X)
További információ:
https://www.facebook.com/
PremierOutletBudapest/
www.premier.hu

Dobszay Péter 1990-ben született. Tanulmányait
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte,
tudását külföldi mesterkurzusokon tökéletesítette.
A karmesteri szakma alapjait Hamar Zsolt vezetésével
sajátította el, majd a Zeneakadémia Tehetséggondozó Programjába nyert felvételt. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar állandó karmestere, a Dohány utcai
Zsinagóga és a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok
Templom orgonistája. Fellépett már Japánban, Izraelben, Németországban, Svájcban, Csehországban,
Romániában, Ausztriában és Macedóniában is.

Tudta-e Ön, hogy...
...a fáradékonyság, túlzott izzadás, kóros hízás,
mind a hormonzavar árulkodó jelei lehetnek?
Gyakran jelentéktelennek tűnő tünetek, de
határozott, hirtelen jelentkező panaszok hátterében is egyaránt állhatnak a hormonális rendszer működésének zavarai. Az endokrinológia a
hormonális eredetű betegségekkel foglalkozik.
Hormonális probléma előfordulhat újszülöttkortól a serdülőkor végéig. A vizsgálat akkor
szükséges, hogyha az újszülöttkori TSH-vizsgálatban eltérés van, vagy a külső nemi szerveken
alaki elváltozás észlelhető, a gyermek korán
vagy későn kezd serdülni, nagyfokú elhízásban
szenved, túl gyorsan megnő, elmarad a növekedésben, túlzottan izzadékony, megnagyobbodik a pajzsmirigy, erős a szőrnövekedés, illetve
menstruációs zavarok alakulnak ki. A korszerű
kezelésekről dr. Tobisch Borbála, a Budai Magánorvosi Centrum gyermekendokrinológusa
tájékoztatja az Olvasót:
– Az endokrinológia a belső elválasztású mirigyekkel foglalkozó tudomány. Ide tartozik az
agyalapi mirigy számos szabályzó hormonnal, a
pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy, a hasnyálmi-

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

2017. június 6-tól átvette

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

Budai Magánorvosi Centrum

• Csecsemők és kisgyermekek
számára is elérhető vérvétel
• Kedvező ár

Várjuk szeretettel reggel 6 órától,
már szombaton is!

Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
telefon: 06-1-445 0700
telefon 17.00 óra után: +36 1 374 3980
e-mail: recepcio@bmclabor.hu
info@budaimaganrendelo.hu www.bmclabor.hu

egészségrovat

rigy inzulintermelő
része, a gonádok,
azaz petefészkek és
herék, valamint a
mellékvese kéregés velőállománya.
Tulajdonképpen a
hormonok vezénylik
az egész biológiánkat, nagyon bonyolult, fékező és segítő
rendszerek finom
egymásra hatásával – magyarázza a szakértő.
– A hormonzavar nagyon sok kórkép kapcsán
felmerülhet: a növekedésnél a növekedés elmaradása vagy túlzott volta. Ritkán, de a hízás-fogyás mögött is található hormoneltérés, előfordul
viszont, hogy ezek következményei miatt alakul
ki hormonzavar, például menstruációs probléma.
Hormonzavar állhat a korai, illetve kései serdülés hátterében, hormonok felelhetnek a kalcium
anyagcserezavaraiért, így a csontok állapotáért.
A túlzott szőrösödésért, vagy éppen a hajhullásért, a menstruációs zavarokért, a vérnyomás
gondokért, és bizonyos esetekben indirekt módon
akár fejfájások okozója is lehet a hormonzavar.
Nyilván, miután a tünetek átfedést mutathatnak
más szakterülethez tartozó betegségekkel, először is interdiszciplináris megközelítés szükséges. Például egy alacsony növés vagy menstruációs zavar lehet lisztérzékenység, de növekedési
hormon vagy a serdülés hormonális zavara miatti
állapot is. Mindig a valószínűbbtől haladunk a
kevésbé valószínű felé. Maga a vizsgálat részletes
kórtörténet felvétellel kezdődik, amelyben a páciens panaszain túl a családi betegségeket is igyekszünk felderíteni. A kórtörténet  felvétele után
állapotfelmérés történik (súly, magasság, vérnyomás, serdülési fokozat, pajzsmirigy-megtapintás),
melyet szükség esetén eszközös vizsgálattal is ki
tudunk egészíteni (röntgen, ultrahang), és majdnem minden esetben sor kerül laborvizsgálatra is.
Általában gyógyszeres terápiát folytatunk, lehetőség szerint oki terápiát, ha ez nem lehetséges,
akkor tüneti terápiát alkalmazunk.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.
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Több támogatáshoz jutnak a családok, egyszerűsödik az ügyintézés januártól

Új év, új szabályok, új lehetőségek

Egyéb könnyítések

Emelkedő béreket, növekvő
családi adókedvezményeket,
alacsonyabb áfakulcsokat, jobb
illetékfeltételeket is hozott az új
esztendő. Idén sok lesz
a hosszú hétvége, a pihenést
a kedvezőbben adózó cafetéria
is segíheti. Összefoglalónkkal
a januárban életbe lépő legfontosabb változásokról szeretnénk
tájékoztatni olvasóinkat
– a teljesség igénye nélkül.

Az ingatlant hosszú távon bérbeadóknak nem kell
az egymillió forintot meghaladó jövedelem után
14 százalékos ehót fizetniük.
A kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos
hallgatóknak feleannyi közterhet kell befizetniük.

Tanítási év
Az első félév január 26-áig tart, a tavaszi szünet
március 29. és április 3. között lesz. Az iskolák
ettől eltérhetnek, de a tanítási év utolsó napja mindenütt június 15., péntek. A tavaszi írásbeli érettségik május 4–28. között zajlanak majd. Az emelt
szintű szóbeli vizsgákat június 7–14. között, a középszintűeket június 18–29. között tartják.

Növekvő bérek
és napidíjak
Minimálbér

Nyugdíj

2018. január 1-jétől a teljes munkaidőben
foglalkoztatottak alapbérének kötelező
legkisebb összege havibér esetében bruttó
138 000 forint, hetibérnél 31 730, napibérnél
6350, órabérnél pedig 794 forint.

Január 1-jétől 3 százalékkal emelkednek
a nyugdíjak és a nyugdíjjellegű ellátások.
Akik múlt év novemberében az infláció
miatt 0,8 százalékos nyugdíjkorrekciót
kaptak, azok ezen felül jogosultak a 3 százalékos növekményre.

Garantált bérminimum
A legalább középfokú iskolai végzettségűek, illetve az ezt igénylő munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében
a garantált bérminimum havibérnél bruttó
180 500 forint, hetibérnél 41 500, napibérnél
8300, órabérnél 1038 forint. Részmunkaidős
foglalkoztatáskor a bért a munkaidő arányában kell megállapítani.

Szolgáltatások
Változások a bankkártyáknál
A bankkártya letiltásakor január 13-ától már
csak 15 ezer forintig kell a kártyabirtokosnak viselnie az esetleges kárt a korábbi 45 ezer helyett.
A kártya ellopását, eltűnését díj-, költség- vagy
egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen lehet bejelenteni. Kedvező változás, hogy egy szolgáltató
csupán akkor zárolhat pénzt, ha a kártyával fizető
ügyfél jóváhagyta a pontos összeget (ez a hotelekben foglalt szállásoknál lehet fontos).

Az egyszerűsített
foglalkoztatás napidíja
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem 5870 forintról
7631 forintra emelkedik.

Postai díjszabások

Minimálbér, garantált bérminimum változása			
Év
2016
2017
2018

Minimálbér (Ft)

Garantált bérminimum (Ft)

111 000
127 000
138 000

129 000
161 000
180 500

Minimálbér változása
előző évhez mérve (%)
5,7
14,4
8,7

Több
támogatás
a családoknak
Adókedvezmény
A nyolcadik éve működő adórendszerben meglévő családi adókedvezmény idén
gyermekenként havi 2500 forinttal 17 500 forintra emelkedik. A nagycsaládosoknak már nem kell évente igazolniuk, hogy több gyermeket nevelnek.

Gyermekgondozási díjak
A minimálbért követve nő a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás
gyed is. A gyed maximális összege eléri a bruttó 193 200 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben 89 250-ről 96 600 forintra, a mesterképzésben 112
ezerről 126 350 forintra emelkedik. A diplomás gyed időtartamát egyről két
évre emelték.

Gyermekvédelmi kedvezmény
Január 1-jével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételéhez
szükséges jövedelemhatár öt százalékkal emelkedik.

A hitelterhek könnyítése
A jelzáloghitelt fizető családok tartozása a harmadik és minden további gyermek megszületése esetén gyermekenként egymillió forinttal csökken. Az első
gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.

A lakáshoz jutás segítése
Olcsóbb és egyszerűbb a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) kérelme:
a hatósági eljárások után nem kell illetéket fizetni, a tulajdoni lap másolatát a

Garantált bérminimum
változása előző évhez mérve (%)
5,7
24,8
12,1

hitelintézet is díjmentesen lekérheti. Új ingatlan vásárlásakor a CSOK összegét
is figyelembe veszik az illetékkedvezmény számításánál. A nagycsaládosok új
építésű ingatlanhoz igényelt kamattámogatott hitele esetén a közjegyzői díjak a
harmadukra mérséklődnek.

Növekvő szociális támogatások
•
•
•
•
•

Havi 50 ezer forintos támogatást kaphatnak azok a nyugdíjasok, akik a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozták.
Az ápolási díj alapösszege január 1-jétől ismét öt százalékkal nő.
Az időskorúak járadéka, valamint a normatív közgyógyellátás esetében a
jövedelemhatár egyaránt öt százalékkal emelkedik.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege átlagosan
három százalékkal növekszik.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára az öregségi
nyugdíjminimum 130–140 százalékáról 135–145 százalékára emelkedik.

Adózás
Csökkenő vállalkozási befizetések
Az emelkedő fizetések miatti növekvő bérköltségek mellett a vállalkozások
adózási könnyítésekkel is számolhatnak. A szociális hozzájárulási adó (szocho)
és az egészségügyi hozzájárulás (eho) 22-ről 19,5 százalékra mérséklődik január 1-jétől. A főállású kisadózók által igénybe vett pénzbeli ellátások alapja 94

Csökkenő kulcsok (%)
Internet (áfa)
Étkezési hal (áfa)
Sertés belsőség (áfa)
Vendéglátás: ételek és helyben készített
alkoholmentes italok (áfa)
Szociális hozzájárulás
Egészségügyi hozzájárulás
Cafetéria

2017
18
27
27

2018
5
5
5

18
22
22
43,7

5
19,5
19,5
40,7
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Adóbevallás
A 2017-es személyi jövedelemadó bevallását május 22-ig, az egyéni
vállalkozóknak február 26-ig kell beküldeni a NAV-nak. Idén a munkáltatók már nem készíthetik el a dolgozók bevallását, a tudnivalókról az adóhatóság január végéig levélben, illetve az Ügyfélkapun
keresztül részletes tájékoztatást küld mindenkinek.
400, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158 400 forintra emelkedik.
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) esetében a kifizető terhe
20-ról 19,5 százalékra csökken.

Alacsonyabb áfakulcsok
Folytatódik az alapvető élelmiszerek áfájának mérséklése. A sertés esetében a
vágóhídi melléktermékek és a belsőségek áfája mérséklődik öt százalékra, és
erre a szintre süllyed a fogyasztási célú hal áfája is.
A vendéglátásban a tavaly már a kedvezményes 18 százalékra levitt áfakulcs
öt százalékra esik vissza a fogyasztható ételek és a helyben készített nem alkoholos italok esetében. Ezzel egy időben azonban bevezették a négyszázalékos
turizmusfejlesztési hozzájárulást. Az internetszolgáltatás áfája ugyancsak 18ról öt százalékra csökken.

Cafetéria: kisebb terhek, nagyobb lehetőségek
Sok munkahelyen januárban kell nyilatkozni az igényelt cafetériáról, amelyben
új elem a diákhitel törlesztésének támogatása, ez 27 600 forintig kérhető.
Az adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka helyett 60, a következő
24 hónapban 25 százalék helyett 40, a következő 12-ben pedig 15 helyett 20
százaléka lesz. Mérséklődött a cafetéria elemek adóterhe is, jellemzően 40,7
százalékra.
A BKK tájékoztatása szerint január 1-jével nem módosulnak a jegyés bérletárak. Így továbbra is a 2014-re megállapított viteldíjak maradnak érvényben a budapesti tömegközlekedési eszközökön.

2018. január 16-ától emelkedik egyes postai
szolgáltatások ára, átlagosan az éves inflációnak
megfelelő három százalékkal. Több szolgáltatás
díja nem változik, ilyen például a levelek többsége, a levelezőlap és a képeslap küldése, a csomagautomata és a nemzetközi csomag feladása.
Öt forinttal drágul a tértivevényes és az ajánlott
küldemény, tíz forinttal a hivatalos irat, negyven forinttal a két kilogrammnál
könnyebb belföldi postacsomag, ötven forinttal pedig a két kilogrammot el nem
érő üzleti csomag.

Csekkek
Nem kell többé okmány a befizetéshez, ha az ügyfél bankkártyával egyenlíti ki
sárga vagy fehér csekkjeit. Az M jelzésű csekkeknél (adó, illeték, bírság) készpénzes fizetéskor sincs szükség azonosításra. Az FM jelzésű, áru és szolgáltatás
ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló csekkeknél 300 ezer forintig nem kell
azonosítani a befizetőt.

Ügyintézés
Új polgári perrendtartás
Az eljárások gyorsabbá és szakszerűbbé válását célozza az új polgári perrendtartás, amelyet a 2018. január 1-jén vagy utána indult eljárásokban kell alkalmazni. A törvény a perindítási szakban az eddiginél jóval szigorúbban meghatározott részletes kereset és ellenkereset elkészítését írja elő. Törvényszéken
kizárólag jogi képviselővel lehet eljárni, a helyi bíróságokon lehet a nélkül is,
utóbbira jóval enyhébb eljárási szabályok vonatkoznak.

Öröklés
Január 1-jétől nem kell bíróságra menni, ha az örökösök a végrendelettől eltérően akarnak örökölni. A vitás kérdések közjegyző előtt is rendezhetők, ha a felek
egyezséget kívánnak kötni.

Lakásvételi illeték
Lakásvásárlás esetén a kedvezményes illetékalap megállapításakor, illetve
az illetékmentesség alkalmazásánál figyelembe lehet venni annak a lakásnak a forgalmi értékét, amelyet a vásárlást megelőző három esztendőn belül
adtak el. (A korábbi szabályozás szerint ez egy év volt.) A vevő az eladott
lakásának forgalmi értékével csökkentheti a lakásvásárlással keletkező ille-

E-ügyintézés széles körben
Újbudán január 1-jétől új ügyintézési elektronikus csatornákon is
elérhető a hivatal: e-Papíron és közvetlenül az Ügyfélkapu, illetve a
Cégkapu tárhelyén keresztül is várják a megkereséseket a legtöbb
ügytípusban, ahol nem kötelező a személyes megjelenés vagy az
okiratok egyéb módon történő benyújtása. Az e-Papír szolgáltatás
az Ügyfélkapuval vagy Cégkapuval rendelkezőknek a http://epapir.
gov.hu/ felületen nyújt ügyintézési lehetőséget, a CÍMZETT – BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA mezők, illetve az ÜGYTÍPUS aktuális ügyre vonatkozó kategóriájának
kiválasztása után.
Az ügyintézéssel kapcsolatos információk, többek között az
elektronikus eljárás lehetősége a szükséges formanyomtatványokkal együtt, a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/ugyintezes-szervezeti-egysegek oldalon, szervezeti egységenként és ügytípusonként
lebontva érhetők el. Ha az adott ügytípusban formanyomtatvány
áll rendelkezésre, akkor a kitöltött formanyomtatvány és a tájékoztatóban szereplő további csatolmányok elektronikus benyújtásával,
minden egyéb esetben szabad szöveges beadványával ajánlott a
hivatalhoz fordulni.
A kérelem beküldése után minden további tájékoztatás az Ügyfélkapu, Cégkapu tárhelyére, illetve a Rendelkezési Nyilvántartásban
megjelölt e-mail címre érkezik az eljáró ügyintézőtől.
tékalapját, így csak a különbözet után kell illetéket fizetnie. A lakásvásárlás
után eladott ingatlan esetében ez csupán akkor érvényesíthető, ha azt a vásárlást követő egy éven belül értékesítették. Ha a magánszemély több lakást
is elad és vásárol, akkor az illetékalap megállapításakor a kedvezőbb alapot
eredményező ügyletet lehet figyelembe venni.

Építési engedély papír nélkül
Az építésügyben az elektronikus ügyintézés már előrehaladt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer
(ÉTDR) és az elektronikus építési napló bevezetésével. Idén január 1-jétől
már csak az ÉTDR használatával, illetve adathordozón személyesen átadott,
ÉTDR-formanyomtatványra támaszkodó elektronikus levélben lehet kérelmet
benyújtani, papír alapon nem. Az eljárási illeték megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Fák védelme
Január 1-jétől legalább hatvan nappal korábban be kell jelenteni a magánterületen tervezett fakivágást Újbudán. Átültetés esetén az attól számított legalább
egy évig életben kell tartani a fát. Ha kiszárad, a kivágásnak megfelelő, azaz
másfélszeres pótlást ír elő az önkormányzati rendelet.

Kéményseprés
Az egylakásos épületek (beleértve a társasházként vagy lakásszövetkezetként nem bejegyzett többlakásos lakóingatlanokat is) tulajdonosai ezentúl
maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést, fűtőberendezésük fajtájától függően évente vagy kétévente, továbbra is ingyenesen. Így 2018.
január 1. után már nem kapnak a kéményellenőrzés időpontját megajánló
értesítést.
A társasházaknál és a lakásszövetkezeteknél a kéményseprők továbbra is
megajánlott időben végzik el az ingyenes ellenőrzést. A gazdálkodó szervezeteknek az ellátási területen illetékes kéményseprőipari szolgáltatóktól kell megrendelniük ingatlanjaik ellenőrzését, díjfizetés ellenében.

2018. évi ünnepnapok
és munkaszüneti napok
körüli munkarend
Dátum	Munkarend
március 10., szombat
munkanap
március 15., csütörtök
nemzeti ünnep
március 16., péntek
pihenőnap
március 30., péntek
nagypéntek
április 2., hétfő
húsvét
április 21., szombat
munkanap
április 30., hétfő
pihenőnap
május 1., kedd
munka ünnepe
május 21., hétfő
pünkösd
augusztus 20., hétfő
nemzeti ünnep
október 13., szombat
munkanap
október 22., hétfő
pihenőnap
október 23., kedd
nemzeti ünnep
november 1., csütörtök
mindenszentek
november 2., péntek
pihenőnap
november 10., szombat
munkanap
december 1., szombat
munkanap
december 15., szombat
munkanap
december 24., hétfő
pihenőnap
december 25., kedd
karácsony
december 26., szerda
karácsony
december 31., hétfő
pihenőnap
2019. január 1., kedd
újév

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

Január 20. 10.00 Brémai muzsikusok
A Hahota Gyermek Színház zenés, interaktív mesejátéka a
Grimm testvérek története nyomán. Belépő 900 Ft.
Január 22. 18.00 Magyar Kultúra Napja
Vers és népdal, a Kárpát-medence néphagyománya, mitológiánk és történelmünk hatása irodalmi, tánc- és zenekultúránk
fejlődésére. A részvétel díjtalan.
Január 27. 18.00 „Jöjjön ki Újbudára…”
Az AKH Opera- és Dalstúdió vidám, szórakoztató farsangi
koncertet rendez, amelyre nagy szeretettel várnak minden zeneszeretőt és kikapcsolódásra vágyót. Belépő 600 Ft (előzetes
regisztráció alapján).
Január 30. 18.00 Etele Helytörténeti Kör
Kelenvölgy története 1950-ig – Sturdik Miklós helytörténész
vetített képes előadása. Tavaly volt 120 éve, hogy a mai Őrmező, Albertfalva, Rózsavölgy és Kőérberek között fekvő Kelenvölgy területén, a kipusztult budafoki szőlők helyén, felépült az
első lakóház. A részvétel díjtalan.
Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Január 26. 18.00 A Magyar Kultúra Napja
Kréher Péter – összművészeti emlékperformance. A költő, festő-, akció- és performance-művész pályája elején a posztgeometrikus festők köréhez tartozott, utána orientálódott a povera
művészet felé. Ars poeticáját így fogalmazta meg: „Művészetem olyan, mint egy régebben megkondult harang hangjának
emléke”. A kiállítás megtekinthető: 2018. február 27-ig. A belépés ingyenes.
Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
Január 26. 18.00 Vábró Áron kiállításmegnyitója
A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola 7. osztályos tanulójának Kezedben a lehetőség című tárlatát Polus Enikő, a MESEKŐ Alapítvány vezetője nyitja meg.
Ez évtől a Rét Galéria kifejezetten gyermekek és fiatalok kiállítóterévé válik. Várják azon fiatalok jelentkezését, akik bemutatkozási lehetőséget szeretnének kapni.
Folytatódik a Mesevasárnap bábszínházsorozat, amelyre
már bérlet is váltható. Februárban a Hamupipőke, márciusban
a Ludas Matyi, áprilisban a Hófehér és Rózsapiros, májusban
A rút kiskacsa tekinthető meg. A bérletárakról a GKH Facebook-oldalán, valamint a pontmagazin.hu/gazdagret oldalon
találnak bővebb információt.
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Alkotóerő, bátorság
és El Camino
Molnár Regina El Camino című kiállítását
az adventi időszakban mutatta be az Őrmezei
Közösségi Ház Galériája.

Egy hétköznapi, élelmiszer-ipari mérnöki végzettségű lány, aki
sokféle munkát végzett már, keresve önmagát és évekig ecsetet
sem fogott, vajon milyen belső
fejlődésen mehetett át e tárlat létrejöttéig? Sok szempontból hozott
fordulópontot Regina életében az
első nagy út, merthogy utána még
kettő követte. A lelki változásokat
mindenki önmaga tudja értékelni,
de hogy a festészet visszatért az
életébe, nekünk is örömteli.
Mikor először láttam alkotásait, meglepett erejük, valós atmoszférájuk. Amikor az Őrmezei
Közösségi Ház Galériájában átküzdöttem magam a tömegen, és
a falon is megcsodálhattam az El
Camino című válogatást, akkor
a harmónia és a sajátos hangulat
mellett szinte a spanyol táj illatát
is éreztem. Akik már jártak arra,
nem győzték ecsetelni, mennyire
hasonlóan élték át ők is az odaérkezést, a színeket és fényeket.
A festői látásmód mindig is
jellemezte Reginát, azonban félretette korai terveit, hiszen „festésből nem lehet megélni” – mondták, talán nem is alaptalanul.
De vajon megélni akarunk-e a művészetből? Az önkifejezés, a
szépség létrehozásának és igazságunk megjelenítésének célja
nem feltétlenül a megélhetés. Olyan ez, mint az élsport és a
mozgás: van közös bennük, de nem lehet egy kalap alá venni
őket. Érdekes, milyen lelki érésen kell keresztülmenni, hogy
alkossunk magáért az alkotás öröméért, meg merjük mutatni

magunkat, és elhiggyük: amit létrehoztunk, az értékes és örömet szerezhet másoknak. Sokan csak nyugdíjasként engedik
meg maguknak, hogy az alkotásra is szánjanak időt. Pedig mi
lehet fontosabb, mint hogy a lelkünket építsük? Egy-egy profi
szintű amatőr művész kiállítása a bizonyíték erre, mint például
Molnár Regináé is.

Bízom benne, hogy találkozunk még képeivel a helyi kiállítóhelyek valamelyikén, és hogy lesznek még sokan, akik előveszik a régen letett ecsetet, vésőt, agyagot, ceruzát, krétát, merik
újra forgatni a saját örömükre, aztán kiállnak a nagyközönség
elé is. A kerületi közösségi házakban nagy örömmel várnak
minden olyan „amatőr” művészt, aki elindult ezen az úton, és
úgy gondolja, alkotásai megértek már egy tárlatra.
(Sz. D.)

A sportos életért

Kelenvölgyi Közösségi Ház
Budapest 1116 Kardhegy utca 2.
Február 16.
Gyapjúval a Világ körül – a foglalkozás témája: erdei manó
készítése tűnemezeléssel, a foglalkozások négy fő megléte után
indulnak, ezért kérjük, regisztráljanak a kkh@ujbuda.hu e-mail címen vagy a 424 5363-as telefonszámon. Díj: 4000 Ft

Lepkés, pöttyös, virágos labdákat kaptak a gyerekek a Sasadi
Óvodában. Az ajándékokat a BEAC női kosárlabda-szakosztálya adta át közös játék keretében.
A 2016-ban első ízben, majd múlt év novemberében újra
meghirdetett jótékonysági program részeként élvonalbeli játé-

kosok juttatták el a sportszereket Hoffmann Tamás polgármester és Molnár László
alpolgármester jelenlétében.
Tavalyelőtt 200 labda gyűlt
össze, 2017-ben már csaknem 250. A játékszereket a
szurkolók a tavaly november
25-i évadnyitó meccs szünetében dobták a pályára, belépő helyett ez volt a hozzájárulásuk.
Simon Gábor, a BEAC
ügyvezetője köszöntőjében
emlékeztetett, hogy a klub
idén ünnepli 120. születésnapját. A következő 120
esztendőhöz szükség van az
utánpótlásra, ezért is fontos,
hogy a mindenkori gyerekek korán megtanuljanak
sportosan játszani, ráhangolódni a későbbi komolyabb
feladatokra. – A BEAC női
kosárlabdacsapatának programját az önkormányzat örömmel
támogatta – hangsúlyozta Hoffmann Tamás polgármester.
Idén még nyolc óvodába látogat el a kosárlabdacsapat, ahol a
további labdákat osztják szét.
(T. K.)

Receptek Albertfalváról
Az Albertfalvi Közösségi Ház
ad otthont a Zsolti bácsi konyhája gasztronómiai fórumnak,
gasztroklubnak, ahol a közösség tagjai rendszeresen bemutatják
receptgyűjteményüket,
és egy-egy étel vagy ételsor
elkészítésével lehetőséget adnak arra, hogy mások is megismerkedjenek velük. A Zsolti
Bácsi Konyhája programsorozat
mostanra jelentős gasztronómiai
tudást halmozott fel, amelyet a
ház vezetése alkalmasnak talált
arra, hogy könyv formájában is
megjelenjen a házat működtető,
önkormányzati tulajdonban lévő
KözPont Kft. kiadásában.

A kötetben Albertfalvához kötődő ételek szerepelnek a Zsolti bácsi konyhája, valamint az
Albertfalvi
Gasztropályázat
receptjeiből. A szerkesztés követi a szakácskönyvek általános
szerkezetét: a fejezetek között
vannak átfedések, szokatlan
ételcsoportosítások, de ennek
megvan a maga oka. A szerzők
ugyanis megosztják velünk kedvenc ételeiket, hozzájuk fűződő
emlékeiket, beengednek a konyhájukba – mintegy vendégül
látják az olvasókat, így válik ez
a kiadvány igazán intim hangulatúvá.
(Újbuda)

kult
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Kokeshi babák
a B32-ben
A kokeshik Japán északi részéről
származó fából faragott babák.
A hagyományosan japán férfi
mesterek által készített
gyerekjátékokat az
1600-as évek óta
spirituális tárgyként
is használták. Ilyen
babákat készít
Tóth-Vásárhelyi
Réka iparművész,
művei január
18-ától láthatók
a B32 Galéria és
Kultúrtérben.
Tóth-Vásárhelyi
Réka
rendszeresen képviseli
Magyarországot Japánban az országos kokeshiversenyeken. 2016-ban
Shiroishiben,
egyetlen
külföldi
résztvevőként
megkapta a japán gazdasági, kereskedelmi és
iparügyi miniszter díját.
Ő az első nő babakészítő,
aki képes volt nyerni egy
olyan mezőnyben, ahol elsősorban hazai művészek
alkotásait láthatja a japán
közönség az ország minden részéből Hokkaidótól
Okinawáig. Ezer babából
válogatta ki a zsűri a legjobbakat, Réka Öltöztetős kokeshi szekrénnyel című alkotása mindenkit lenyűgözött.

A művésznő gyerekkorában szeretett bele
a keleti kultúrába. Szüleinek évekig japán
szomszédai voltak, a két család szinte egy
közösségként élt egymás mellett.
Később ösztöndíjjal kijutott a
felkelő nap országába, ahol a
Kobe Egyetemen többféle
órára járt, így ismerkedett
meg Tsukawaki Jun szobrászművész mellett a fa
megmunkálásával is. Az
igazi áttörést Réka képes
mesekönyve hozta meg,
amely egy kokeshi baba
történetén keresztül mutatja be a japán kultúrát
a magyar gyerekeknek.
A képzőművész a kiadvány sikerén felbuzdulva
kezdett el kokeshiket készíteni. A B32-ben rendezett kiállításán többek
között az Aoki Ryokától,
Japán egyik legnagyszerűbb mesternőjétől kapott
nyers fababákból általa
készített kokeshiket is
láthatják az érdeklődők.
Tóth-Vásárhelyi Réka
legújabb tárlatán a japán
népművészet gyökereiből
táplálkozva magyar motívumokba, illetve vietnami
népviseletekbe öltöztetett
figurák is megjelennek. Ezek
a kokeshi kreatív, „sosaku”
változatai, amelyekhez sokszor már a szobrászművészetet is segítségül hívják.
(K. G.)

Táncoló babszemek
Knap Zoltán fotóriporter könyvében
csaknem kétszáz kép mutatja be
az Újbudai Babszem Táncegyüttes
életét. A gyerekek alkotta néptáncegyüttes fellépései mellett a kulis�szák mögé is bepillantást nyerünk.
Lámpaláztól pityergő kislány, botos táncot járó, népviseletben hujjogató kicsi és
nagyobb gyerekek láthatók
Knap Zoltán fotós Táncoló
Babszemek (Dancing Beans)
című albumában. A karácsony előtt a Fonóban bemutatott kiadvány – amelyet az
együttes mögött álló egyesület adott ki – a hagyományokat híven őrző Újbudai Babszem Táncegyüttes
mindennapjait örökíti meg fekete-fehér és színes
fotókon. A könyv szerkesztésében Keleti Éva
Kossuth-díjas fotóművész segített, akinek egész
pályáját végigkísérte a tánc és a mozgás megörökítése. Knap Zoltán eleinte apaként vett részt a

Fonó Budai Zeneház gyerekeknek szervezett
táncházában, amikor három és fél éves kisfia
kezdett el népi táncot tanulni (kisebbik fia nem
sokkal később, két és fél esztendősen csatlakozott a csapathoz). A Bors című napilap fotórovatát vezető szakember már öt éve kíséri figyelemmel az együttes életét.
– A képeken elsősorban
a tánc okozta örömöt szeretném láttatni – mondta
lapunknak a fotóriporter.
– A színfalak mögötti élet
is nagy hangsúlyt kap az
albumban: kiderül, hogy a
gyerekek miként lesznek
úrrá izgalmukon, hogyan
élik meg a tanárok támogatásával az előadás előtti
perceket – tette hozzá a több sajtófotó díjjal
elismert fotográfus. A szakértők szerint az élet
más területein is nagy hasznát veszik a tánctanulásnak a gyerekek. Fogékonyabban tanulnak
memoritereket, zenét, és nem jelent nekik nehézséget, ha mások előtt kell szerepelni.
(T. K.)

hírkép

Közel 120 alsó tagozatos vett részt január 10-én a Szent II. János Pál Iskolaközpontban rendezett rajzversenyen. Az Újbudai Pedagógiai Iroda
által szervezett megmérettetés célja az volt, hogy fejlessze a XI. kerület
kisdiákjainak rajzkészségét, felkészítse őket az önálló alkotómunkára, a
versenyeken való részvételre. A gyerekeknek két órájuk volt arra, hogy
lerajzolják kedvenc mesehősüket, egy őszi-téli tájat, vagy megmutassák, hogyan telt náluk a karácsony.
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programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 300 havi
programjából
Minden szerdán 16.00–17.30
60+ Ezüstkar kóruspróba
Helyszín: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, XI., Baranyai
u. 16–18.; ingyenes; kórusvezető: Békés Gyöngyi; e-mail:
gyongy.bekes@gmail.com;
telefon: 06-30/408-0614 vagy
06-1/204-8379, az esti órákban. Folyamatosan lehet csatlakozni
Minden szerdán 16.00–17.00
Jogi tanácsadás
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.;
ingyenes; csak előzetes bejelentkezés alapján: 06-70/5258748
Minden pénteken 10.00–
11.00 Hahota jóga
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; szervező: Király Vilma 60+ program önkéntes, 0620/9469-793
Január 18. 15.00–17.00
Naplemente – közérthetően
a demenciáról
Témavezető: Benkó Erzsébet klubvezető. Helyszín:
USZOSZ Demens Klub, XI.,
Keveháza u. 6., ingyenes; információ: minden hétköznap a
06-70/492-0408-as telefonszámon, vagy a benko.erzsebet@
uszosz.ujbuda.hu e-mail címen
Január 20. 9.40 Sziklakórház
– Látogatás idegenvezetéssel
Találkozó: 9.40, Móricz Zsigmond körtér, metró, 56-os
villamos. Belépődíj: 1800 Ft
(nyugdíjas), 70 év felett ingyenes. Szervező: Soltész Ferencné
(CAOLA) 06-70/572-0184. Előzetes jelentkezés szükséges!
Január 22. 16.00–18.00
Útifilmvetítés
Legendás helyek, amelyeket
látni kell – Az emberiség csodái. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klubja, XI., Gazdagréti tér
1.; ingyenes; szervező: Valentin Ferencné 60+ program
önkéntes; információ: minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig a
372-4636-os telefonszámon
Január 22. 18.00–19.00
A Magyar Kultúra Napja
A magyar irodalom gyöngyszemeiből válogat Engelbrecht
László előadóművész. Helyszín: Albertfalvi Közösségi
Ház, XI., Gyékényes u. 45–47.;
ingyenes; információ: minden
hétköznap 10.00–18.00 óráig a
204-6788-as telefonszámon
Január 23. 14.00 60+ Fotókör
Dévényi Döme: Nagylátószögű utazási képek készítésének technikája. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ, XI.,
Kérő u. 3.; ingyenes; szervező: 60+ Fotókör; információ:
minden hétköznap 9.00–14.00
óráig a 372-4636-os telefonszámon
Január 24. (kéthetente szerdán) 11.00–12.00 Angol társalgási klub – középhaladó
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani

Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; szervező: Dutka Imre
60+ program önkéntes; információ: minden hétköznap
9.00–14.00 óráig a 372-4636os telefonszámon
Január 24. 13.00–17.00 Filmvetítés Kincsem című magyar
film
Helyszín: USZOSZ Szentimrevárosi Idősek Klubja, XI.,
Bocskai út 43–45.; ingyenes;
információ: minden hétköznap
8.00–16.00 óráig a 06-1/7893022-es telefonszámon vagy a
polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.
hu e-mail címen
Január 25. 15.00–17.00 Számítástechnika a mindennapokban
WiFi, mobilinternet, hotspot
és egyéb fogalmak. Helyszín:
USZOSZ Gazdagréti Idősek
Klubja, XI., Gazdagréti tér
1.; ingyenes; szervező: Geréb
Gerda klubvezető; minden hétköznap 8.00–16.00 óráig a 061/786-6084-es telefonszámon.
Előzetes regisztráció szükséges
Január 26. 9.45–11.30 Késő
gótikus szárnyasoltárok kiállítás megtekintése vezetéssel (Magyar Nemzeti Galéria, I., Szent György tér 2.,
D épület) Találkozó: 9.45, Szt.
Gellért tér, Cseh Tamás-szobor; költség: 62–70 év között
900 Ft + egy főre eső tárlatvezetés kb. 300–500 Ft, 70
évtől csak egy főre eső tárlatvezetési díj (teljes tárlatvezetés
10 000 Ft); szervező: Ezüstnet
Egyesület; jelentkezés Farkas
Ágnesnél a dearfarkas@gmail.com címen, illetve minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig a
372-4636-os telefonszámon;
maximált létszám 30 fő; megközelítés: 56-os villamossal
a Dózsa György térig, majd
a Palotalifttel a várfal aljától,
viteldíj: 200 Ft/fő (65 éves kor
felett díjtalan)
Január 26. 12.15–13.45 Mentálhigiénés program
Egyedülállóként 60 fölött II.
rész. Előadás és beszélgetés pszichológus vezetésével.
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; információ: minden
hétköznap 9.00-14.00 óra között a 372-4636 számon.
Január 27. 12.00–13.00 60+
Médiaműhely
A médiaműhely rádiósainak
magazinműsora a Civil Rádióban, ismétlés; Civil Rádió FM
98.0; Újbuda 60+ Médiaműhely (Kéri Juli) 06-30/4538755
Január 30. 18.00–19.30
Etele Helytörténeti Kör –
Kelenvölgy 1950-ig
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház, XI., Gyékényes u.
45–47.; ingyenes; információ:
minden hétköznap 10.00–
18.00 óráig a 204-6788-as telefonszámon
Január 31. Törley Gyüjtemény és Látogatóközpont
Látogatás
idegenvezetéssel,
pezsgőkóstolással. Találkozó:
jelentkezéskor adjuk meg; költség: 1200 Ft (minimum 16 fő
esetén); információ és előzetes
jelentkezés: Somóczi Szilvia
(CAOLA)
06/30/340-3490
16.00–19.00 óráig

Pilates-torna Újbuda
Önkormányzatának
támogatásával
Foglalkozások helye:
1. Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.). Tel.: 246-5253
2018. január 31-től szerdánként 13.00–14.00 óráig
2. Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes
u. 45–47.). Tel.: 204-6788
2018. február 1-jétől csütörtökönként 12.30–13.30
óráig és 17.00–18.00 óráig
3. Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI., Kardhegy
u. 2.). Tel.: 424-5363
2018. február 2-tól péntekenként 9.00–10.00 óráig
Jelentkezés: 2018. január 22–26. között a tanfolyamok helyszínén 10.00–17.00 óráig.
Beiratkozáshoz a 60+ kedvezménykártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük, hozzák magukkal.
A tornakurzus díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a
tanfolyamon!
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea

Újbuda 60+
rejtvényfejtőklub
A foglalkozások időpontja: 2018. január 8., hétfő 15.00; február
5., hétfő 15.00; március 5., hétfő 15.00
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és
logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni
gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez, ezenfelül rejtvények
elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
Helye: Polgármesteri Hivatal külön helyiségében (XI., Bocskai út 39. I. emelet 114. terem)

Kezdő 60+
konditorna-tanfolyamok
1. CSOPORT
Torna helyszíne és időpontja:
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (XI.,
Kérő u. 3.; tel.: 372-4636)
2018. január 29-től hétfőnként 12.45–13.45 óráig
Jelentkezés helyszíne és időpontja: Újbudai Szenior Programközpont (XI., Bölcső u. 3.) 2018. január 22–26. között 8.30–
12.00 óráig
2. CSOPORT
Torna helyszíne és időpontja:
Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47.; tel.: 2046788)
2018. január 30-tól keddenként 15.00–16.00 óráig
Jelentkezés helyszíne és időpontja: az Albertfalvi Közösségi
Házban, 2018. január 22–26. között 8.30–12.00 óráig
3. CSOPORT
Torna helyszíne és időpontja:
Újbudai Szenior Programközpont (XI., Bölcső u. 3.; tel.: 3724636)
2018. február 1-jétől csütörtökönként 16.00–17.00 óráig
Jelentkezés helyszíne és időpontja: Újbudai Szenior Programközpont (XI., Bölcső u. 3.) 2018. január 22–26. között 8.30–
12.00 óráig
Jelentkezési feltételek:
• XI. kerületi állandó lakcím
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
Beiratkozáshoz a 60+ kedvezménykártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük, hozzák magukkal
A tornakurzus díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe
annak, aki még nem vett részt a tanfolyamon!
Csoportvezető: Virág Anikó

Legendás helyek,
amelyeket látni kell
– Az élővilág kincsei
Január 29. 16.00–18.00 Útifilmvetítés
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klubja,
XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; szervező: Valentin Ferencné 60+
program önkéntes; információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Gerinctorna fiziológiás labdán
– kezdő tanfolyamok
1. CSOPORT:
Helyszín: Széchenyi István Gimnázium (XI., Egry József u.
3–11.)
Időpont: 2018. január 30-tól keddenként 17.00–18.00 óráig
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva
2. CSOPORT:
Helyszín: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (XI., Baranyai u. 16–18.)
Időpont: 2018. január 30-tól keddenként 17.30–18.30 óráig
Csoportvezető: Vörösmarty Edit
JELENTKEZÉS: 1–2. csoport
2018. január 22–26. között 8.30–12.00 óráig személyesen az
Újbudai Szenior Programközpontban (XI., Bölcső u. 3.).
Beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a 60+ kedvezménykártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát!
3. CSOPORT:
Helyszín: Mechatronikai Szakközépiskola (XI., Rétköz u. 39.)
Időpont: 2018. február 7-től szerdánként 16.00–17.00 óra között
Csoportvezető: Karakai Márta
JELENTKEZÉS: 3. csoport
2018. január 22–25. között 11.30–16.00 óráig telefonon.
Csoportvezető: Karakai Márta 06-30/378-5536
A TORNAKURZUS DÍJA/FŐ: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe,
annak, aki még nem vett részt a tanfolyamon!

Kezdő zumbatanfolyam indul
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (XI., Cirmos u. 8.)
Ideje: 2018. január 31-től szerdánként 11.00–12.00 óra között
Jelentkezés: 2018. január 22–26. között a helyszínen 14.00–
18.00 óráig
Beiratkozáshoz a 60+ kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük, hozzák magukkal
A tornakurzus díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe
annak, aki még nem vett részt zumbatanfolyamon!
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia
Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ

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

Caring

City

a gondoskodó város

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

További elérhetőségeink

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

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

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

mozaik
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Elszállítják
a fenyőfákat

tájékoztatás

BARABÁS RICHÁRD (PM) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu

Az FKF Zrt. gyűjti össze az ünnepek után a
karácsonyfákat, amelyeket a kukák mellé vagy
a gyűjtőpontokra lehet kitenni (utóbbiak helyét
a www.fkf.hu, valamint a www. ujbuda.hu oldalon lehet megtalálni). A kiszolgált tűleve
lűeket felaprítják, majd a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A magas
gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyagnak
számító fenyőfák elégetésével több tízezer
budapesti háztartás jut fűtési gőzhöz, illetve
elektromos áramhoz.
Az FKF tapasztalatai szerint vízkereszt,
azaz január 6. után általában egy-másfél hónapig tart a fák kihelyezése. Aki a kukák mellé teszi ki a fenyőt, annak figyelnie kell arra,
hogy az ne akadályozza a gyalogosokat, a parkolást és a gépkocsik forgalmát.

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655

Korcsolyapálya
A szezon végéig üzemel a Bikás parkban a
korcsolyapálya, Újbuda Önkormányzata és
az Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft. támogatásával. Az ingyenesen
használható létesítmény
reggel kilenctől este kilencig tart nyitva.

»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva
tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail: ujbuda@fidesz.hu,
www.facebook.com/fidesz11ker
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163)
várják az érdeklődőket, dr. Oláh András Sándor ügyvéd legközelebbi fogadóórája január
16-án 16 órakor lesz a Fidesz-irodában.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 10–13; kedd,
szerda, péntek: 15–17 óráig, e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, www.
facebook.com/mszpujbuda

Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30 óra között. Pszichológiai
tanácsadás: minden hónap első keddjén 14–17
óra között (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnesnél 06/20/979-3369).
»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első
péntekén 18–21 óra között az F2 Klubban
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos
ügyekről, problémákról, és ismerje meg a javaslatainkat! Tel.: 06/30/571-1922. Web: facebook.com/lmpdelbuda, E-mail: bp1122@
lehetmas.hu, Blog: delbudamaskepp.blog.hu

»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint
Minden hónap első szerdáján taggyűlés 18
órától a Bartók Béla út 96. szám alatt. Minden
hónap utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás
18 órától a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke
sörözőnél.
»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei:
1506. Budapest 116. Pf.147. e-mail: budapest2@dkp.hu, Facebook: Demokratikus Koalíció Újbuda. Lakos Imre elnök: 06/30/9327056.

apróhirdetés
ELADÓ a kerületben, Gellért-hegyre néző,
azonnal beköltözhető, 2 szobás + étkezős, 70
nm-es, II. emeleti, erkélyes, teljesen felújított,
tehermentes lakás – Bauhaus. Ir. ár: 36,4 M Ft.
06/70/4-192-705. luxus@upcmail.hu

»»bérlemény
A KERÜLETBEN 1 szobás bútorozott lakás
1-2 főre kiadó. 06/70/336-5259.

»»Oktatás
SÍOKTATÁS műanyag pályán, kezdő-haladó
szinten. www.nanooksiiskola.hu
Matematika, fizikatanítás Önnél!
06/20/9590-134.
ANGOLTANÁR felzárkóztat, nyelvvizsgára,
érettségire felkészít. 3862-382, 06/20/5468963.
AMERIKAITÓL angolul. 06/70/242-2611.

»»Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás

BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv. Minden
hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda
(Bikszádi út 57–59.) Egyeztetés: 06/30-948-9341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Fogadóóra nincs. Kéresre házhoz megyek!
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. kép.
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu

pártok eseményei

»»Lakás, ingatlan

fogadóórák

József mester. ELMŰ által minősített és
ajánlott vállalkozó! 246-9021, 06/20/9344664.

»»Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/2022505, 06/30/251-3800. Halász Tibor

»»TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés,
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/8572653.

»»Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben:
06/30/9210-948.
LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető,
kapuk gyártása, korlát, ajtóbehúzók.
06/20/380-8988.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/9138245.

REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere 06/20/3210601.
MINDENFAJTA kapcsolt gerébtokos, bukó-,
nyíló, tessauer ajtók és ablakok teljes körű és
szakszerű javítását és szigetelését vállalom!
Többéves, magas szintű szakmai tapasztalattal,
1 év garanciával! 06/70/590-1351.
MINDENFÉLE kerti munkát, gyümölcsfa,
szőlő gondozását vállalom, vidéken is.
06/30/682-4431.
BEJÁRÓNŐ 800 Ft/óra 06/30/895-9377.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
MINDEN típusú hűtő-, fagyasztógép javítása.
06/70/426-3151.

»»Régiség
VIRÁG ERIKA! Készpénzfizetéssel vásárol
mindennemű régiséget: 06/30/324-4986.
19-20. századi magyar és külföldi művészek
festményeit keressük megvételre készpénzért
gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria
1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302-8696
Mobil: 06-30-949-29-00, Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

»»Állás
TECHNOLÓGIAI gépészettel foglalkozó
cég felvételt hirdet csőszerelő, hegesztő,
gépszerelő szakmunkás munkakörben.
Munkavégzés helye: Budapest, Gönyű,
Szabadegyháza, Foktő. Érdeklődni lehet:
TAMAX Kft., Bp., Nagytétényi út 48. Tel.:
06/1/424-6060. Fényképes önéletrajzokat
a következő e-mail címre várjuk: tamax@
tamax.hu

»»Könyvek
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar
nyelvű könyveket vesznek. 06/20/4774-118.

»»Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
POLGÁRI lakásból bútorok, festmények,
csillár, porcelánok stb. eladók. 36/20/9493841.
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HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig.
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.)
haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624, email: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Keller Zsolt (MSZP-DK)
Egyeztetés: 06-70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu,
06/30/817-2313
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján,
Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130,
ludanyi.attila@fidesz.hu
Dr. Molnár László (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 16.30–
18 óráig, KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés
módja: a helyszínen személyes megjelenéssel az adott
időpontban. Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó
második szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja:
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata,
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika
Editnél a 3724-672-es telefonszámon
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu Telefon:
+36/70/383-7230. Fogadóóra: minden hónap első
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése e-mailen
vagy telefonon lehetséges. E-mail: sass.szilard@ujbuda.
hu. Telefon: +36/20/669-3832
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. Iroda:
Bp., XXII. kerület, Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)
Bejelentkezés fogadóórára: szabolcs.attila@parlament.
hu; 061-482-0188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
szabo.andras@fidesz.hu
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 Minden hónap első
hétfőjén 16–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.
Egyeztetés: 205-3655.
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ)
önk. képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján,
tel.: 06/70/902-1839. Minden hó első keddjén 16–18
óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.),
Weiner Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden hónap
utolsó péntekén 17–18.30-ig.

Kerületi
kormányablak

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

Budafoki út 59.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00
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Öt tipp, hogyan dobjuk
fel főételeink köreteit
ujbuda_magazin_66X49_januar.pdf 1 2015.01.14. 16:24:12

Nagy Dorinának hívnak, december 5-én születtem a Szent Imre
Kórházban 3340 grammal és 54 cm-rel. A szüleim, nagyszüleim, dédszüleim is nagyon vártak már. Egészséges és boldog
kisbaba vagyok.
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Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a
media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp
jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóink

vendéglő

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

Ha a párolt rizs és a burgonya
már unalmasnak tűnik, dobjuk
fel ételeinket színes, egészséges, téli köretekkel. Ebben
segít a VakVarjú vendéglő
konyhafőnöke, Parcsetich
Ernő.
Szép tarkák, nagyon finomak, és kicsit
egészségesebb is lesz tőlük a húsétel.
Mártogatóssal kínálva önálló fogásként
is megállják a helyüket.
1. A legegyszerűbb, ha a feldarabolt
zöldségeket egy nagy sütőzacskóban alaposan összerázzuk némi olívaolajjal és
fűszerekkel. Ezután csak terítsük el egy
tepsiben, és irány a forró sütő! Ha kisebb

adagot tervezünk vagy emiatt nem kapcsolnánk be a sütőt, akkor a zöldségeket
serpenyőben is megsüthetjük.
2. A csodásan finom cékla
Hámozzuk meg, szeleteljük fel vagy
vágjuk cikkekre, és süssük meg a fenti módok egyikén. Még könnyebb, ha a
lesikált gumókat megcsepegtetjük olívaolajjal, megszórjuk sóval és egyesével
alufóliába csomagolva sütőben sütjük
meg.
3. A fura nevű és kevéssé ismert paszternák
Megsüthetjük önmagában, de akár cékla
társaságában is. Tegyünk mellé a tepsibe egész fokhagymagerezdeket: pépesre sülnek a héjukban, és mennyei ízük
mindkét zöldséghez passzol.

4. Gyermekkorunk kedvence, a sárgarépa
Ha nem kapunk a piacon vagy a zöldségesnél bébirépát, akkor daraboljunk fel
nagyobb sárgarépákat, dobjunk mellé
fokhagymát, és ízesítsük tetszés szerint
kakukkfűvel, oregánóval, vagy karamellizáljuk mézzel, juharsziruppal.
5. Nem csak levesben isteni a zeller
Ne csupán levesben használjuk, engedjük, hogy a tepsiben is kibontakoztassa
jellegzetes ízét. Vágjuk hasábokra vagy
kockákra, szórjuk meg fűszersóval, terítsük szét sütőpapírral bélelt tepsiben, és
permetezzük meg olívaolajjal.
És ha mindegyik zöldséget kedveljük,
akkor süssük őket kedvünk szerint vegyesen.

A nevem Szalay Zsófia, május 27-én, a Szent Imre Kórházban
láttam meg a napvilágot 53 cm-rel és 3300 grammal. Szüleim és nagyszüleim törzsgyökeres újbudai lakosok, és immár
én is öregbítem a kerület hírnevét. Vidámsággal és mosollyal
fűszerezve telnek a napjaim, családom legnagyobb örömére.
A tejecske hiánya az egyetlen egy dolog, ami sírásra késztet.
Nyitott és érdeklődő vagyok a világ dolgaira.

