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Új tornacsarnok  
a Szent Imrében

Ünnepélyes eseményen helyezték el a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium új sportkomplexumának alapkövét. 
A tervek szerint 2020-ra elkészülő 3500 négyzetméteres, 
kétszintes tornacsarnokban kosár-, kézi-, illetve röplabda-
pálya, szertornaterem és lelátó is lesz. A létesítményben 
egy időben hét helyszínen tudnak majd sportolni, illetve 
testnevelésórán részt venni a diákok. – Az elmúlt három, 
illetve a következő három évben összesen negyvenmilli-
árd forint értékben épültek, illetve épülnek tornacsarno-
kok, tornatermek és tornaszobák Magyarországon – emelte 
ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. – 2010 
óta 471 iskola újult meg Magyarországon 130 milliárd fo-
rint értékben, az elkövetkező években pedig 400 település 
oktatási intézményét korszerűsítik. 2020-ra Magyarorszá-
gon minden ötödik fiatal olyan iskolába fog járni, amelyet 
néhány éve felújítottak vagy kibővítettek – tette hozzá 
a miniszter.

– A dél-budai régióban több helyen is zajlanak fejlesztések 
– mondta Németh Zsolt országgyűlési képviselő, aki hangsú-
lyozta, hogy az oktatási és nevelési tevékenység akkor teljes, 
ha az testi és lelki fejlődéssel párosul. 

– A gimnázium sportkomplexum-beruházása nem jöhetett 
volna létre a tao-támogatások nélkül – mutatott rá Hoffmann 
Tamás polgármester. A rendszeres testmozgás fontosságát 
egyre többen ismerik fel a kerületben, ezért folyamatosak 
a fejlesztések, és egyre több kiváló sportoló öregbíti Újbu-
da hírnevét. Bérczi László Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság 
kormányzó perjele is üdvözölte a beruházást. Hangsúlyozta: 
olyan fiatalok nevelése a cél, akik szilárdak, és életükben, 
emberségükben folyamatosan fejlődnek.

(Újbuda)

Szuperkórház a város szélén
Projektcég alakul a dél-budai új centrumkórház beruhá-
zásának lebonyolítására, az erről szóló előterjesztés ha-
marosan a kormány elé kerül. Ónodi-Szűcs Zoltán egész-
ségügyért felelős államtitkár a Szent Imre Kórházban 
tartott sajtótájékoztatón kiemelte: az Egészséges Budapest 
Program részeként tervezett kórház építése példaértékű, 
hiszen ilyen zöldmezős beruházás évtizedek óta nem volt 
az egészségügyben. – A 21. század minden kihívásának 
megfelel majd az új intézmény, mind az infrastruktúra, 
mind a betegellátás, mind az oktatás terén. Létrejön egy 
igazi szuperkórház a város szélén, így nagymértékben 
javul a dél-budaiak és az agglomerációban élők egész-
ségügyi ellátása, beleértve a gyerekekét is – fogalmazott 
Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda ország-
gyűlési képviselője.

A kórház építésével párhuzamosan jelentős közúthálózat-fej-
lesztés is zajlik majd. Az M1–M7-es autópálya külön lehajtót 
kap, az új utak a tervezett Galvani híddal együtt közvetlenül 
bekötik Dél-Budát a pesti oldal vérkeringésébe. Az intézmény 
elhelyezkedésének, illetve a mélygarázsnak köszönhetően 
nem jelent gondot a parkolás, de egyes buszjáratok útvonalá-
nak módosítása és a kötöttpályás közlekedés bővítése révén 
tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető lesz.

Bedros J. Róbert, a centrumkórházért felelős miniszterel-
nöki megbízott elmondta: az új létesítmény mindenben meg-
felel majd a 21. századi gyógyítás és gyógyulás feltételeinek. 
Funkcióit tekintve kiemelt sürgősségi centrum lesz, amely 
az égésplasztika és a csontvelő-átültetés kivételével minden 
esetet képes lesz ellátni.

(Cikkünk a 3. oldalon)

Forradalmi 
ünnepek díjesővel
A zord idő ellenére sokan mentek el március 15-én az Edömér 
utcába, ahová Újbuda Önkormányzata hívta a kerület polgárait 
az 1848-as forradalom 170. évfordulójának megünneplésére. 
Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte: 1848 
az egyik legdicsőbb eseménye a magyar történelemnek, mert 
ekkor valósult meg a teljes nemzeti összefogás. Simicskó István, 
Újbuda országgyűlési képviselője beszédében arra emlékezte-
tett, hogy 1848 márciusában a szabadságért álltak ki a forra-
dalmárok, ez a magyar nemzet öntudatra ébredésének kezdete.

Nemzeti ünnepünk alkalmából adták át – a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában – a legkiválóbbaknak járó kerületi elis-
meréseket. Pro Urbe Újbuda díjat kapott Takaró Károly re-
formátus püspök és Máté Róbert helytörténész, a Pro Com-

munitate Újbuda díjat pedig idén Thoma László református 
lelkipásztor, valamint Andreas van den Aker és Sárréti Ká-
roly, a Kelen SC jelenlegi, illetve korábbi elnöke érdemelte 
ki. Az Újbuda kiváló edzője cím birtokosa mostantól Guj 
Attila és Kuttor Csaba, Újbuda kiváló sportolója utánpótlás 
kategóriában Preisinger Dorka, felnőtt kategóriában pedig 
Csere Gáspár lett.

Az állami díjátadókon is számos kerületi kötődésű művész 
és tudós kapott elismerést. Kossuth-díjat vehetett át a sokáig 
Újbudán élő és dolgozó Faragó Laura, a Széchenyi-díjasok so-
rában pedig ott volt az ugyancsak kerületi lakos Hamza Gábor 
jogtudós és Péceli Gábor, a BME volt rektora is.

(Összeállításunk a 10–11. oldalon)

K
ép

ün
k 

ill
us

zt
rá

ci
ó

Bemutatkoznak  
a 2. és a 18.  

választókerület 
országgyűlési 

képviselőjelöltjei

13–19. oldal
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A régi hagyomány szerint idén is négy újbu-
dai iskola vállalta, hogy tanulóik segítségé-
vel elkészítenek 600 hímes tojást, amelyeket 
húsvétkor a kerületi vezetők az idősotthonok 
lakóinak ajándékoznak majd. Király Nóra 
és Molnár László alpolgármesterek március 
20-án meglátogatták a meglepetéseket készítő 
oktatási intézményeket, és megajándékozták 
a tojáskészítőket.

Gazdagréten, a Törökugrató Általános Is-
kolába Király Nóra érkezett a diákokhoz, 
akik háromféle technikával készítettek 150 
díszes tojást az időseknek. Az alpolgármes-
ter asszony megköszönte a tanulóknak a se-
gítséget, és egy-egy csokinyúllal jutalmazta 
munkájukat.

Molnár László alpolgármester a Domokos 
Pál Péter Általános Iskolában járt, ahová Lu-
dányi Attila képviselő is elkísérte. A hagyo-
mányőrzésről híres intézményben régi népi 

módszer szerint dolgoztak, azaz írókával vit-
tek fel a gyermekek népi motívumokat  a tojá-
sokra. A köszönet és az ajándék itt sem maradt 
el, minden alkotó csokinyúllal gazdagodott.

(D. B. S.)

aktuális

Rajtakapták  
a parfümtolvajt
A XI. kerületi rendőrkapitányság lopás vét-
ség elkövetése miatt folytat nyomozást egy 
37 éves tiszabecsi nő ellen, aki március 12-
én bement egy, az Allee Bevásárlóközpont-
ban található drogériába, a táskájába par-
fümöket rejtett, majd fizetés nélkül akart 
távozni az üzletből. A biztonsági szolgálat 
a cselekményt kamerán keresztül észlel-
te, a nőt a biztonsági őrök feltartóztatták, 
és értesítették a rendőrséget. Az újbudai 
nyomozók K. Erikát elfogták, és előállítot-
ták a kerületi kapitányságra, ahol gyanúsí-
tottként hallgatták ki. A nő az eljárás továb-
bi szakaszában szabadlábon védekezhet.

Verekedés a Budaörsi úton
Eljárás indult R. Jan cseh és É. Oszkár 
magyar állampolgár ellen, akik megalapo-
zottan gyanúsíthatók azzal, hogy március 
17-én, gépjárművükkel a Budaörsi úton ha-
ladva egy közlekedési konfliktust követően 
bántalmazták egymást. A két férfit az új-
budai rendőrök elfogták, majd előállították 
a XI. kerületi kapitányságra, ahol garáz-
daság vétség megalapozott gyanúja miatt 
hallgatták ki őket.

Elfajult a vita  
a dohánybolt előtt
Garázdaság vétség elkövetése miatt indí-
tott eljárást a XI. kerületi rendőrkapitány-
ság a 35 éves S. Zsolt és a 47 éves R. Attila 
budapesti lakos ellen. A rendelkezésre álló 
adatok alapján S. Zsolt és R. Attila egy Fe-
hérvári úti dohánybolt előtt szóváltásba 
keveredett a társaságukban tartózkodó két 
férfival, majd bántalmazták őket. A cse-
lekményről a szemtanúk értesítették a ren-
dőrséget, akik az elkövetőket a helyszínen 
elfogták, és előállították az újbudai ren-
dőrkapitányságra, ahol a nyomozók gya-
núsítottként hallgatták ki őket.

KÉK HÍREK Húsvéti tojások 
iskolásoktól időseknek

Ünnepel  
a Petőfi iskola
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Fontos a civileknek 
és az egyházaknak  
az 1 százalék
A személyi jövedelemadó 
(szja) 1+1 százalékáról 
való rendelkezés fontossá-
gára hívta fel a figyelmet 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI).

– Tavaly valamelyest visszaesett a ci-
vil szervezeteknek és az egyházaknak 
szánt felajánlások mértéke, ezért arra 
kérjük az adózókat, hogy május 22-éig 
rendelkezzenek az szja 1+1 százaléká-
ról – mondta Soltész Miklós, az EMMI 
egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtit-
kára a Szalóki utcai Down Alapítvány 
Átmeneti és Napközis Otthonában. 
– Az egyházak és a civil szerveze-
tek mindannyiunkért dolgoznak, ér-
tékteremtő, értékmegőrző és sokszor 

embermentő tevékenységet végeznek 
– tette hozzá.

Soltész Miklós szólt arról is, hogy 
2010 óta folyamatosan nőtt vagy leg-
feljebb stagnált az egyházaknak szánt 
felajánlások száma, tavaly azonban 
mintegy 50 ezerrel csökkent az addig 
közel 1,1 milliós rendszeres rendelke-
zői létszám. Az államtitkár egy válto-
zásra is felhívta a figyelmet: ez évtől 
az egyházaknak szóló felajánlások 
visszavonásig megmaradnak, azaz 
nem kell minden évben megismételni. 

Fülöp Attila helyettes államtitkár 
arról beszélt, hogy a civil szerveze-
teknek juttatott 1 százalék azt a célt 
szolgálja, hogy a közösségépítő tevé-
kenységüket elismerjük. Kiemelte: 
ezek a szervezetek alapvetően önkén-
tes alapon, saját erőforrásból próbál-
ják szolgálni a közösséget.

Gruiz Katalin, az Értel-
mi Fogyatékosok Fejlődé-
sét Szolgáló Magyar Down 

Alapítvány elnöke azt hangsú-
lyozta: az szja-felajánlás az ado-
mányozás egyik formája, ami 

biztos alapot jelenthet egy 
szervezet működésében. 

A 62 ezer nyilván-
tartott civil szer-

vezet közül 29 
400 jogosult az 1 

százalék fogadására. 
Évente kétmillió adózó 

felajánlására számíthatnak, 
összesen nyolcmilliárd forint ér-

tékben, ami egy szervezet számára 
átlagosan 300 ezer forintot 

jelent.
(T. K.)

Új márványtáblát is 
felavattak a nagymúltú 
albertfalvai intézmény 
jubileumi ünnepségén. 
Több évforduló kapcso-
lódik a rendezvényhez: 
a Petőfi Sándor Általános 
Iskola 190 esztendeje 
kezdte meg működését, 
170 éve tört ki az 1848-as 
forradalom és 40 éve 
adták át a mai épületet.

A főváros egyik legrégebbi folya-
matosan működő iskolája számos 
kitűnő tanuló és sportolót engedett 
útjára, akik – Petőfihez és a márci-
usi ifjakhoz hasonlóan – dicsőséget 
szereztek hazájuknak. Hoffmann 
Tamás polgármester történelmi 
személyeket említett példaként 
a diákoknak, hogy a múlt szolgál-
jon számukra tanulságul és motivá-
cióként.

– A Petőfi Sándor Általános Isko-
la évek óta sikeres együttműködést 
folytat Újbuda Önkormányzatával. 

Egyebek között ennek is köszönhető, 
hogy az egész éven át tartó ünnep-
ségsorozat részeként a tornaterem is 
megújul – mondta az iskola igazgató-
ja, Pereszlényiné Kocsis Éva.

Az ünnepélyen Petőfi Sándort 
ábrázoló új márványtáblát is fel-
avattak az intézményben, emellett 
– a 65 esztendős hagyományoknak 
megfelelően – felírták az aula Pe-
tőfi-falára a tavaly végzett legjobb 
tanuló, jelen esetben Hegyi Lola 
nevét.

(Újbuda)
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Projektcég alakul a dél-budai új 
centrumkórház beruházásának 
lebonyolítására, az erről szóló 
előterjesztés hamarosan a kormány 
elé kerül – jelentették be március 
12-én, a Szent Imre Kórházban 
tartott sajtótájékoztatón.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős 
államtitkár kiemelte: az Egészséges Budapest 
Program részeként tervezett új kórház építése 
példaértékű, hiszen ilyen zöldmezős beruhá-
zás évtizedek óta nem volt az egészségügyben. 
A kormány a következő nyolc–tíz évben 700 
milliárd forintot szán Budapest és Pest megye 
egészségügyi ellátásának újraszervezésére. 
Erre azért van szükség, mert az előző uniós 
ciklusban az ágazatra költött 500 milliárd fo-
rintból a központi régió fejlesztése nem való-
sulhatott meg.

– A 21. század minden kihívásának megfelel 
majd az új intézmény, mind az infrastruktúra, 
mind a betegellátás, mind az oktatás terén. 
Létrejön egy igazi szuperkórház a város szé-
lén – fogalmazott Simicskó István honvédelmi 
miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője. 
Hangsúlyozta: a XI. kerületi Dobogóra terve-

zett centrumkórház építése jól mutatja, hogy 
a kormány fontos értékek mellett kötelezte el 
magát. A beruházással nagymértékben fog 
javulni a dél-budaiak és az agglomerációban 
élők egészségügyi ellátása, hiszen egy 1200 
ágyas kórház épül. Az új létesítmény megoldás 
lesz a budai rész gyermekellátására is. Jelenleg 
1200–1300 ágy szolgálja a fővárosban a gyer-
mekellátást, de ezek zöme Pesten található.

A kórház építésével párhuzamosan jelen-
tős közúthálózat-fejlesztés is zajlik majd. Így 
például az M1–M7-es autópálya külön lehajtót 
kap a kórház felé, az új utak a tervezett Galva-
ni híddal együtt közvetlenül bekötik Dél-Bu-
dát a pesti oldal vérkeringésébe. Az intézmény 
elhelyezkedésének köszönhetően nem jelent 
majd gondot a parkolás – ami a belvárosban 
jelenleg nagy kihívás –, de 1500 férőhelyes 
mélygarázs is kapcsolódik majd a létesítmény-
hez. A Kelenföldi pályaudvar közelében több 
mint 25 buszjárat útvonalának módosításával 
és a kötöttpályás közlekedés bővítésével köny-
nyen megközelíthetővé válik a kórház a bete-
gek és hozzátartozóik, valamint az ott dolgo-
zók számára is.

Bedros J. Róbert, a dél-budai centrum-
kórházért felelős miniszterelnöki megbízott 
elmondta: az új kórház mindenben megfelel 
majd a 21. századi gyógyítás és gyógyulás 
feltételeinek. Összesen 1,2 millió ember gyó-
gyítását szolgálja majd két helikopterleszál-
lóval és saját mentőállomással, tartozik majd 
hozzá nővérszálló, sportpálya, épül bölcső-
de és óvoda a munkatársak gyerekeinek. 
Az új kórház funkcióit tekintve kiemelt sür-
gősségi centrum lesz, amely az égésplasztika 
és a csontvelő-átültetés kivételével minden 
esetet képes lesz ellátni. High-tech építészet, 
csúcstechnológiájú informatikai rendszerek 
és eszközpark, ezen belül a legmodernebb 
CT-, illetve MRI-készülékek, PET-CT és ro-
botsebészeti műtő garantálják majd a meg-
bízhatóságot. A dél-budai centrum az ország 
első papírmentes kórháza lesz, ahol a lázla-
poktól a kórlapokig minden, a gyógyítással 
kapcsolatos adatot és információt hordozható 
eszközökön kapnak meg a folyamatban részt-
vevők és persze a betegek.

(MTI–Újbuda)

aktuális

Szuperkórház  
a város szélén
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AGYKONTROLLTANFOLYAM
GAZDAGRÉTEN
április 28–29., május 5–6.  
Ára: 44 000 Ft
(diák, nyugdíjas: 29 000 Ft)

Helyszín és jegyárusítás:
Gazdagréti Közösségi Ház  
Törökugrató u. 9.
agykontroll.hu

Bedros J. Róbert, a dél-budai centrumkórházért 
felelős miniszterelnöki megbízott,  
Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda 
országgyűlési képviselője és Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért felelős államtitkár
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A Boldog Meszlényi Zoltán-templomban  
(XI., Etele út 3., a Fehérvári útnál)  

2018. március 31-én 19.30 órakor  
nagycsütörtöki virrasztás 
Johann Sebastian Bach: Máté Passió 

Közreműködik: Szabóki Tünde, Megyesi Schwartz Lúcia, Ke-
resztessy Péter, Cser Péter, Laborfalvy Soós Béla ének; Sirák 
Péter orgona; az ELTE Radnóti Mihály Gyakorlóiskolájának 

Gyermekkara (karnagy: Szabó Katalin); a Victoria Kamarakó-
rus énekesei, a Liszt Ferenc Kórus és Zenekar. 

Vezényel: Farkas Mária. Az előadásra a belépés ingyenes. 

2018. április 1-jén 10.30 órakor  
húsvétvasárnapi nagymise 

Wolfgang Amadeus Mozart: Koronázási Mise;  
Georg Friedrich Händel: Hallelujah 

Közreműködik:  
Szabóki Tünde, Bojta Zsuzsanna, Keresztessy Péter,  

Cser Péter ének; Hajdók Judit orgona;  
a Liszt Ferenc Kórus és Zenekar. 

Vezényel: Farkas Mária.

Mezőgazdasági  
haszonbérleti ingatlanok

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
tulajdonát képező ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljá-
ra felajánlja pályázat útján bérbe vételre az alábbi feltételekkel:
• Az ingatlanokat az önkormányzat 2018. május 1-jétől 2019. szep-
tember 30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, 
a jogviszony minden évben (legközelebb 2019 szeptemberében) felül-
vizsgálatot követően hosszabbítható meg.
• Bérleti díj 73 Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti 
díjat két részletben kell megfizetni:

2018. május 1-jétől 2018. szeptember 30-áig  
öthavi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
2018. október 1-jétől  2019. szeptember 30-áig  

tartó időszakra éves bérleti díjat 2019. április 30. napjáig
A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres bérelhető ingatla-
nok listája megtekinthető az Újbuda-honlapon (www.ujbuda.hu köz-
igazgatás/ hirdető tábla  pályázatok/ pályázatok/ városüzemeltetéshez 
kapcsolódó pályázatok).
 

A pályázati dokumentáció kiváltható:
A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 106. 
szoba, félfogadási időben: hétfőn 13–18, szerdán 8–16, péntek 

8–12 óráig
A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csekken)

 
A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2018. április 11. (szerda) 14.00 óra
Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. 

szoba
 

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ:
2018. március 26. napján (hétfő) 17.00 óra 

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba
2018. április 6. napján (péntek) 9.00 óra 

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba
 

Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os  
(Tóth Erika) telefonszámon kapható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakor-
lati kérdésekkel és azok minél egyszerűbb megol-
dásával foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat 

a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Meddig érvényes a diákigazolvány?
Amikor az ember iskolás lesz, megkapja első diákigazolvá-
nyát. Tizennégy éves kor felett azonban már nem elég a kár-
tya, érvényességet igazoló matrica is kell rá.

A szabványos plasztikkártya formában kiadott diákigazol-
vány számos azonosító adatot tartalmaz, melyet lézergravíro-
zással visznek fel a lapocskára. Az okmányirodába is el kell 
látogatni a készítése során, így kerül rá a hivatalos fotó a tanu-
lóról, valamint a központi nyilvántartással összevetett adatok, 
mint például az állandó lakcím. Tehát hiába hívják „diáknak”, 
egy komoly személyazonosításra alkalmas dokumentum ez 
az igazolvány, amely a kiadás napjától nyolc évig érvényes, 
és csak akkor van dolgunk vele, ha iskolát vált a gyerek.

Tizennégy esztendős kor felett egy további igazolás is szük-
séges arról, hogy valóban tanulója, hallgatója az igazolvány 
tulajdonosa az adott intézménynek. Ez az érvényesítő matri-
ca, amely számára a kártya hátoldalán alakítottak ki rubrikát. 
A felsőoktatásban ez nem iskolaévre, hanem szemeszterre, 
vagyis félévre szól. A szeptemberben kapott, őszi félévre vo-
natkozó jelzések minden évben március 31-én járnak le, míg 
a tavasszal kiadott matricák október 31-én. 

A határidőt be kell tartani, matrica nélkül ugyanis hiába 
érvényes maga a kártya, a diákkedvezményekre már nem jo-
gosít. Így például az 50 százalékos árú vonatjegyre sem. Aki 
mégis érvényes matrica nélkül vált diákjegyet, az pótdíjra 
számíthat, tehát erre érdemes odafigyelni. Különösen most, 
amikor a húsvéti hosszú hétvége március utolsó napjaira esik, 
és tavaszi szünet lesz sok intézményben.

ÜGYINTÉZŐ

Zöld levelek
 A Leaf második generációja ott foly-

tatja, ahol az első befejezte, csak szebb, 
gyorsabb, biztonságosabb, és persze 
messzebb megy egy töltéssel. Vajon így 
már valódi alternatíva lehet?

Az elektromos autózás szerepe ma még elhanyagol-
ható, akár a piac egészét, akár a környezetvédelem 
ügyét nézzük. Ám térhódítása folyamatos, és ha 
minden bajra nem is gyógyír egy ilyen kocsi, azért 
vannak olyan problémái a modern, urbánus életmód-
nak, amelyekre igenis választ ad. Cégek és közüle-
tek (mint például az Újbuda Smart 11 Kft.) városon 
belüli közlekedésére tökéletes megoldás az alacsony 
karbantartási igényű, ezért olcsón rendelkezésre álló 
elektromos jármű, tehát nem pusztán azért látunk 
ilyeneket flottákban, mert jó benyomást akarnak 
tenni az üzemeltetők. A 2010 óta kapható Leaf ezen 
a piacon igen erős, köszönhetően családi kompakt 
méretének, valamint egyszerű, ám strapabíró kiala-
kításának. A Nissan úgy döntött, ezeket az erényeket 
mind megtartja, így az újdonság lényege változatlan 
– csak mindenben jobb lett.

A Leaf nagyobb kapacitású, 40 kWh-s akkumu-
látort kapott, ezzel a hatótáv városban akár 400 
kilométer fölé nőhet, de átlagosan is 280 kilomé-
tert tud a gyár szerint – és ezt már az új, várhatóan 
sokkal pontosabb fogyasztásmérési ciklus alapján. 
A hatótáv legnagyobb ellenfele a sofőr jobb lába lesz, 
ugyanis a Leaf jelentősen erősebb lett. 150 LE és 320 
Nm az új adatsor, ezzel 7,9 másodperc alatt 100 km/
órára gyorsul a villany Nissan, és első próbánk sze-
rint akár hegynek felfelé is van elég ereje komoly elő-
zésekhez. Az elektromos autókra általában jellemző, 
hogy az aksi alacsony beépítésével jó a súlypontjuk, 
ez igaz a Leafre is, így a kategóriájában tökéletesen 
elfogadható menettulajdonságokkal bír – sportos ve-
zetőknek sem kell kompromisszumot kötniük.

Nagyot lépett előre a Leaf a biztonsági őrangyal elektro-
nikák területén is. A ProPilot rendszer önállóan tud követé-
si távolságot és sávot tartani, dugóba kerülve állóra fékezi, 
majd újraindítja a kocsit. Megy az önálló parkolás is, de ha 
a fentieket nem vesszük igénybe, a rendszer akkor is figyel 
a holttérre, tolatáskor a hátsó keresztirányú forgalomra, il-
letve az úton feltűnő akadályokra. Ezek egy része persze 
csak extra pénzért kerül a Leafbe, és ha mindennel felszerel-
jük, még állami támogatással is tízmillió forint fölé lendül 
az ára. A nyolc és fél milliós alapmodell is tud viszont ára-
mot a hálózatba visszatáplálni, a Nissan ugyanis komplett 
okosháztartásban gondolkodik, ahol a saját napelem, a két-

irányú villanyóra, illetve a Nissan töltőrendszere és fali ak-
kumulátora segítségével akár pénzt is kereshet a tulajdonos. 
Legalábbis angliai és dán kísérletek szerint. Házi töltődo-
bozt azonban már itthon is felszerelhetünk, ezzel 21-ről hét 
és fél órára rövidül a teljes feltöltés ideje. Egyre több helyen 
találni CHAdeMO gyorstöltő oszlopot is – például a Vin-
cellér utcában üzemeltet ilyet az önkormányzat. Ezeknek 
a fejlesztéseknek, illetve az értékelhető hatótávnak köszön-
hetően a Leaf sofőrjének egyre kevesebb korlátozással kell 
együtt élnie, nagyvárosaink levegője pedig tisztább lesz, 
ahogy egyre többen választanak szennyezésmentes megol-
dást. Ha már mindenképp autózni kell.  

(B. Gy.)

Közösen a fővárossal 
Újbudán több fontos közlekedési 
útvonal és csomópont található, 
amelyek az elmúlt években nem 
csupán megújultak, hanem jelen-
tősen bővültek is. A fővárosi önkor-
mányzat az újbudaival közösen 
olyan beruházások megvalósításán 
dolgozik, amelyek nemcsak kényel-
mesebbé, de élhetőbbé is teszik 
Budapestet.

Bátran kijelenthető, hogy kézzelfogható a vál-
tozás Újbudán, hiszen az elmúlt években egy 
sor olyan beruházás valósult meg, amely által 
modernizálódtak az oktatási és egészségügyi 
intézmények, megújultak a zöld felületek, 
és nemcsak javultak, hanem bővültek is a köz-
lekedési lehetőségek, utóbbiak érdekében je-
lentős fővárosi forrásokat is mozgósítva. Talán 
az egyik legfontosabb a fonódó és a jelenleg 
is bővülő 1-es villamosvonalak fejlesztése, 
amelyek új, környezetbarát és akadálymentes 
közlekedési kapcsolatot létesítettek Észak- 
és Dél-Buda között, miközben a pesti oldalt is 
könnyebben elérhetővé tették. 

A közúti közlekedésben is fontos változá-
sok történtek, hiszen 2016 áprilisában adták át 
a naponta 120 ezres autósforgalmat lebonyolító 
budaörsi csomópontot, amelynek egyik legfon-
tosabb célja a 4-es metró, a BKV- és Volán-jára-
tok, valamint az összességében 1500 férőhelyes  
P+R parkolók jobb elérése. Folyamatosan újul-
nak meg a kerület útjai is, ezen belül a Fehérvá-
ri út felújítása is újabb szakaszba lép. Ennek ré-
szeként nem pusztán az útburkolat változik, de 
biztonságosabbá válnak a gyalogátkelőhelyek, 
rendezettebbé válik a parkolás is, újjászületnek 
a kapcsolódó zöld felületek, valamint kerékpár-
sávokat is építenek.

(Újbuda)
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HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Minden szerdán 9.45–10.45 „Egészséges lélek 60 év felett”
Problémamegbeszélő csoportfoglalkozások (időseket érintő té-
mák pszichológus vezetésével)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; információ: minden hétköz-
nap 9–14 óra között a 372-4636-os telefonszámon

Minden hétfőn 13.00–15.00  
Személyes gyógytorna-tanácsadás
Előzetes jelentkezéshez kötött.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; információ: minden hétköz-
nap 9–14 óra között a 372-4636-os telefonszámon

Minden szerdán 12.30–13.30 Do-in – Japán jógatorna
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; információ: minden hétköz-
nap 9–14 óra között a 372-4636-os telefonszámon

Március 29. 9.00–11.00  
Eszperantótanfolyam – kezdő és haladó
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház, XI., Gyékényes u.  
45–47.; ingyenes; információ: minden hétköznap 10–18 óra kö-
zött a 204-6788-as telefonszámon

Március 29. 15.00–17.00  
Számítástechnika a mindennapokban (tabletkezelés)
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat Gazdagréti Idősek Klub-
ja, XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; információ: Geréb Gerda 
klubvezető: minden hétköznap 8–16 óra között a 786-6084-es 
telefonszámon. Előzetes regisztráció szükséges.

Március 29. 16.00–18.00 Horgászklub
A Kelenvölgyi Kék-tó (HITEKA Horgász Egyesület) horgásza-
inak összejövetele  
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.; in-
formáció: 424-5363

Április 7. 60+ természetjárás – Budai-hegység
Üröm–Alsópatak-hegy–Mátyás-domb–Jegenye-völgy–Soly-
már. Táv: 9 km, szint: 200 m
Találkozó: 8.40, Szentlélek tér, 218-as busz; ingyenes; informá-
ció: Soltész Ferencné (Caola) 06/70/572-0184

Április 9. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Párizs
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja, XI., Gazdagréti 
tér 1.; ingyenes; információ: minden hétköznap 10–18 óra kö-
zött a 204-6788-as telefonszámon

Április 11. 60+ természetjárás – Mátra-hegység
Kékestető–Mátraháza–Sás-tó–Mátrafüred (esetleg Máriácska). 
Táv: 12–14 km, szint: 600 m (lefelé). Előzetes jelentkezés szük-
séges (délután 16–19 óra között).
Találkozó: 6.30, Stadionok Volán pályaudvar (indulás: 6.45); 
ingyenes; információ és jelentkezés: Somóczi Szilvia (Caola) 
06/30/340-3490

Április 11. és 25. Személyes táplálkozási tanácsadás
Előzetes jelentkezés szükséges.
9.30–11.30 Bölcső utcai 60+ Programközpont
13.30–15.30 Kérő utcai 60+ Programközpont
Információ és jelentkezés: minden hétköznap 9–14 óra között 
a 372-4636-os telefonszámon

Április 6. 11.00 Nyugdíjas Húsvét
A hagyományoknak megfelelően idén is húsvéti rendezvényt 
szervez a Gazdagréti Közösségi Ház. Ezúttal a Rita’SOUND 
Studió énekiskola növendékeinek produkciójával, valamint 
Gregus Anikó Kívánságkosár című nosztalgiaműsorával vár-
juk az időseket.

Az ünnep alkalmával egy tál gulyáslevesre is vendégül látjuk 
a hozzánk érkezőket, ezért előzetes regisztrációra április 4-én 
12 óráig van lehetőség a 246-5253-as telefonszámon.

PROGRAMAJÁNLÓ

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)

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

Caring         City a gondoskodó város

Sor(s)vezető 
irodalomterápiás csoport 
60 év felettiek számára

Tájékoztatás a német-,  
angol- és számítógépes 
tanfolyami beiratkozásokról
Az Újbuda 60+ Program a korábbi évekhez hasonlóan idén 
tavasszal is elindítja az angol-, német- és számítógépes tan-
folyamokat kezdő, illetve középhaladó szinten. A tanfolyami 
beiratkozás időpontja és helyszíne: 2018. április 11–17. között 
9–13 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központban (XI. Kérő u. 3.). A tanfolyam díja 1500 Ft/fő. Be-
iratkozni csak személyesen lehet, meghatalmazást nem áll mó-
dunkban elfogadni. Kérjük, hogy a beiratkozásra a 60+ kedvez-
ménykártyájukat, személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat 
feltétlen hozzák magukkal! Információ: minden hétköznap 
9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központban (XI. Kérő u. 3., telefon:  372-4636)

Gerinctorna fiziológiás labdán  
(kezdő tanfolyamok)

Mozgásszervi panaszokkal 
kapcsolatos tanácsadás
Gyógytorna-foglalkozásaink mellett elindítottuk a mozgás-
szervi problémák megelőzését, gyógyulását segítő tanácsadó 
szolgáltatásunkat. Mozgásszervi panaszok tanácsadás szol-
gáltatásunk – hasonlóan a dietetikus szakember által végzett 
táplálkozási tanácsadáshoz – egyénileg vehető igénybe; gond-
jainkról tapasztalt gyógytornászt kérdezhetünk.

Fenti ingyenes szolgáltatásunk az Újbuda 60+ Kedvezmény-
kártyával vehető igénybe az Újbudai Szenior Programközpont-
ban hétfőnként, előzetes időpont-egyeztetés után.

Időpont-egyeztetés: minden hétköznap 9–14 óra között te-
lefonon vagy személyesen az Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központban (XI., Kérő u. 3., telefon: 
372-4636)

Az Újbuda 60+ Program szervezésében Sor(s)
vezető címmel irodalomterápiás önismereti 
csoportfoglalkozás indul a kerületi 60 év felet-
tiek részére.

A foglalkozások célja, hogy szépirodalmi szövegek segítségé-
vel támogassa a szépkorúakat az életkorukkal járó fizikai, lelki 
és szellemi változások megélésében, ezzel járó problémáik, el-
akadásaik kezelésében, valamint előmozdítsa az időskori pozi-
tív irányú személyiségfejlődést.

Az aktuális esemény mindig egy előre kiválasztott irodalmi 
mű köré szerveződik olyan módon, hogy a résztvevők idős kor-
ral kapcsolatos megéléseire és tapasztalataira épít, célja a sze-
mélyes élmények megosztása.

A csoportfoglalkozásokon az alábbi témákat dolgozzuk fel:
• az időskori változások megélése és elfogadása (testkép, 

megváltozott fizikai és szellemi adottságok)

• az értékek, prioritások átrendeződése
• családi, baráti kapcsolatok és a környezetünkben élőkhöz 

való viszony
• emlékek és emlékezés
• generációk közötti kapcsolat
• tapasztalatok és értékek átadása
• betegséghez és elmúláshoz való viszony
Időpontok és helyszín:
2018. április 9-étől minden hétfőn 11.30–13.00 között az Új-

budai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (XI., 
Kérő u. 3.).

90 perces zárt csoportfoglalkozások. A csoport maximális 
létszáma 10 fő.

A csoportfoglalkozásokon a részvétel ingyenes, de előzetes 
jelentkezéshez kötött.

Jelentkezni 2018. április 5-éig lehet a +36/1/372- 4636-os te-
lefonszámon, hétköznap 9–14 óráig.

Helyszín: Széchenyi István Gimnázium (XI., Egry József u. 
3–11.)

Időpont: 2018. április 10-étől keddenként 17–18 óra között
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva
JELENTKEZÉS:
2018. április 3-ától 6-áig 8.30–12.00 között személyesen 

az Újbudai Szenior Programközpontban (XI., Bölcső u. 3.)
Beiratkozáshoz az Újbuda 60+ Kedvezménykártyát, szemé-

lyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük, hozzák magukkal.
A tornakurzus díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom (A kedvez-
ményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe 

annak, aki még nem vett részt a tanfolya-
mon.)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata 2018. évre pályázatot hirdet

• 10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő civil szervezetek 
részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez

• 10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő civil és egyházi 
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, az önkormányzat tulajdo-
nában álló gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, magán-
személyek részére KULTURÁLIS témakörben

• 5,2 millió forint keretösszegben kerületi köznevelési intézmények (a 
Dél-Budai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák ala-
pítványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. ke-
rülethez kötődő vagy bizonyítottan a XI. kerület diákságáért dolgozó 
civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik, 
nonprofit gazdasági társaságok, valamint az önkormányzat tulajdoná-
ban álló gazdasági társaságok részére, NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK 
megvalósítására

A részletes pályázati felhívások és a pályázati adatlapok letölthetők 
a www.ujbuda.hu honlapról (Közigazgatás/Hirdetőtábla, pályázatok me-
nüpont).

A pályázatok beadásának határideje:  
2018. április 12. (csütörtök)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata kiírja a 2018. évi  
„Újbuda-Mecénás” Művészeti ösztöndíjak 

elnyerésére vonatkozó pályázatát  
a 19/2005./IV. 27./XI. ÖK. sz. rendelet alapján

Pályázni lehet:
• „Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj
• „Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj
• „Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj
• Cseh Tamás zenei ösztöndíj
kategóriákban.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölt-
hető a www.ujbuda.hu honlapról (Közigazgatás/Hirdető-
tábla, pályázatok menüpont).

Az ösztöndíj pályázatok beadásának határideje:  
2018. április 12. (csütörtök)

Budapest, 2018. február 19.
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester
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Maradt a húsvéti 
sonkából, vagy csak 
valami különlegességet 
tálalna a családnak? 
Próbálja ki Parcsetich 
Ernő séf egyszerű, 
mégis nagyszerű 
receptjét!

Rétesben sült csülök 
juhtúrós nudlival, 
tormás reteksalátával 
Hozzávalók 4 főre:
• 60 dkg füstölt csülök
• 60 dkg hátsó csülök
• 50 dkg főtt langyos burgonya
• 7,5 dkg liszt
• 12,5 dkg juhtúró
• 3,5 dl tejföl
• 2,5 dkg reszelt torma
• 2,5 csomó hónapos retek
• fél csomó újhagyma
• 25 dkg leveles tészta
• 4 db tojás
• 0,5 dl fehér balzsamecet
• 7,5 dkg magos mustár
• 0,5 dl olívaolaj
 
Elkészítés:
A csülköket megfőzzük, kicsontozzuk, ösz-
szevágjuk, majd egy kevés magos mustárral 
összekeverjük. A masszát a leveles tésztá-
ba csavarjuk, tojással lekenjük, és 150 fokon 
aranybarnára sütjük. A burgonyát összetörjük, 
és összekeverjük a tojással, liszttel, tejföllel. 
Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, aztán 1 cm vastag, 6–7 cm 
hosszú csíkokat vágunk belőle, és forrásban lévő sós vízben 
kifőzzük. Az elkészült nudlikat juhtúrós tejföllel összeforgat-
juk. A retket cikkekre vágjuk, sózzuk, majd összekeverjük 

Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

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

ÚJ LAKÓINK 

közös

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Ujbuda mag hird 66x49.indd   1 24/01/18   11:02

A XI. kerület új kis lakó-
ja Kenderesy Anna Vero-
nika, aki 2017. szeptem-
ber 2-án született. Habár 
3350 grammnyi tömeg 
gravitációs hatása az ál-
talános relativitáselmélet 
szerint csekély, Kende-
resy Anna Veronika vi-
lágra jövetele óta mégis 
tudjuk, hogy ez nem igaz. 
Anna baba még a fényt 
is vonzza, mosolya gör-
bíti a teret, és maga köré 
gyűjt minket. Nővérével 
világot rengető párost al-
kotnak. Nagyon szeretjük!

Kovács Anna 
Olívia va-
gyok, egy 
igazi kis gé-
zengúz. 2017. 
július 12-én 
érkeztem, az-
óta minden 
nap újabb 
és újabb séta-
út vona lakat 
derítek fel 
a kerületben, 
és nagyon 
várom már, 

hogy a játszótereket is kipróbálhassam. Szerencsére mindjárt 
itt a nyár, addig még gyakorlom a mászást egy kicsit.

Ínycsiklandó falatok  
a húsvéti időszak után is

 

a reszelt tormával, az összevágott hagymával, mustárral, ecet-
tel és az olajjal. A megsült csülköt pár percig pihentetjük, majd 
a nudlival és a salátával tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

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

ÁPRILIS 9.  ÉS MÁJUS 4. KÖZÖTT

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

• GAZDAGRÉT
• SASAD
• SASHEGY
• SASHEGY
• ŐRMEZŐ

ÁPRILIS 23-24.
ÁPRILIS 25-26.
ÁPRILIS  27.
MÁJUS  2.
MÁJUS  3-4.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE: 
ÁPRILIS 14. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG 

A nagytakarítási akció keretében az 
Újbuda Prizma Köszhasznú Nonprofi t 
Kft. munkatársai az alábbi helyszíne-
ken és megadott időpontokban lesz-
nek jelen, és vesznek részt a közterü-
letek megtisztításában:

Tisztelt Újbudaiak!

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

és járdák megtisztításáért.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást to-
vábbra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkor-
mányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkár-
tyával) a 90x90x90 centiméteres, fából készült komposztálókereteket, 
amelyekből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet. 
A keretek átvételére ‒ a készlet erejéig ‒2018. április 10. és május 3. 
között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti 
székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényel-
hetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. in-
gyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények 
mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú 
Nonprofi t Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a készlet 
erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.

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

2018. 

ÁPRILIS 9-től

2018.

MÁJUS 4-ig

• 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

ÁPRILIS  
14.

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

ÁPRILIS 9-10.
ÁPRILIS 11-13., 16. 
ÁPRILIS 17-18.
ÁPRILIS 19.
ÁPRILIS 20.
ÁPRILIS 21.
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Kulturális programajánló Női sarok  
az intelligenciáról

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.
Április 6. 17.00 Gyapjúval 
a világ körül
A kisebbek nyuszit, bárányt 
vagy tojást készíthetnek 
hagyományos vizes techni-
kával vagy tűnemezeléssel. 
A kézműves foglalkozás 
díja 2500 Ft/tárgy. A gya-
korlottabbak táskát készít-
hetnek, a work shop ára 5500 
Ft. A program regisztrációt 
igényel. Jelentkezni a kkh@
ujbuda.hu e-mail címen 
vagy a 424-5363-as telefon-
számon tudnak.

Április 7. 9.00–14.00  
Garázsvásár a kertben
Asztalfoglalás és információ: 
kkh@ujbuda.hu, 424-5363

Április 7. 11.00 A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja
A Holdfű Színház előadása, 
bemutató. Belépő: 800 Ft, 
családi jegy: 2400 Ft

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos utca 8.
Április 6. 18.00 Tabajdi  
anzix ecsettel és tollal
Szó-Kép tárlat Bakos Ve-
rával és Ligetvári Judittal. 

A festő–költő szerzőpáros 
kiállítása a képi és a verbális 
alkotások tematikus egymás 
mellé helyezésével mutat rá 
arra, hogy az eltérő művé-
szeti ágak egyedi nyelveze-
tükkel miként fogalmazzák 
meg ugyanazt a mondaniva-
lót. Megnyitja: Köllő Miklós, 
a Tarka Színpad vezető ren-
dezője. Megtekinthető: május 
2-áig. A belépés díjtalan.
 
Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.
Április 10. 18.00 Eleven 

csend
Bánszki Judit fotótár-
latának megnyitója. 
Az ember a termé-
szet elválaszthatat-
lan része, és bár ezt 
ma egyre ritkábban 
tapasztalhatjuk meg, 
a természeti szépsé-
gek iránti vágyunk 
megmaradt. Ezért 
is olyan népszerű 
a természetfotózás. 
A nagyváros köze-
pén, a kiállítóterem-
ben átéljük a határ-
ban a napfelkeltét, 
a havas táj csend-
jét és nyugalmát, 
és egy pillanatra ott 
vagyunk, ahol tény-
leg csak a madár 
jár…
A tárlat május 4-éig 
látogatható, hétköz-
nap 10–19 óra között.

Április 11. 18.00 
Versek közt bók-
lászva… 
Közös versolvasás 
a Magyar Költészet 
Napján. Szeretettel 
várják az irodalom-
kedvelőket, hogy 
felolvassák, elmond-
ják egymásnak leg-
kedvesebb költemé-
nyeiket, megosszák 
a titkot, miként érin-

tette meg egy vers a szívü-
ket, a lelküket vagy az értel-
müket.
Belépő: egy vers

Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9.
Április 6. 11.00 Nyugdíjas 
Húsvét 
Idén a Rita’SOUND Studió 
énekiskola növendékeinek 
produkciójával, valamint 
Gregus Anikó Kívánságkosár 
című nosztalgiaműsorával 
várjuk az idősebbeket. Egy 
tál gulyáslevesre is vendégül 
látjuk a hozzánk érkezőket, 
ezért előzetes regisztrációra 
április 4-én 12 óráig van lehe-
tőség a GKH elérhetőségein.

Április 7. 17.00 Szülői 
értekezlet 
A programsorozat vendége 
ezúttal Vida Ági babapszi-
chológus (képünkön), akivel 
a pozitív gyermeknevelésről 
beszélgetünk. Mesélni fog 
arról, hogyan lehet erőszak-
mentes, az önbizalmat tá-
mogató, a szülői kapcsolatra 
építő nevelési módszereket 
elsajátítani. A helyszínen 
elővételben a jegyek már 
kaphatók.

A Mensa International 
elnökét látta vendégül 
az Albertfalvi 
Közösségi Ház beszél-
getéssorozata. A világ 
legintelligensebb 
embereit tömörítő 
nemzetközi szervezet 
vezető posztját 2015 
óta Balanyi Bibiána 
tölti be.

Albertfalván telt ház fogad-
ta Balanyi Bibiánát, aki há-
rom esztendővel ezelőtt lett 
a Mensa International első 
magyar elnöke, az eddigi leg-
fiatalabbként ebben a tiszt-

ségben. A szak- és műfordító 
korábban tíz éven át vezette 
a Mensa HungarIQa Egyesü-
letet.

Az 1946 óta működő 
Mensa International a világ 
legintelligensebb embere-
it fogja össze, jelenleg 130 
ezer tagot számlál. Balanyi 
Bibiána korábban fejlesztési 
igazgatóként tevékenykedett 
a szervezetnél, amelynek ő 
a harmadik női elnöke. Ta-
valy újra őt választották erre 
a posztra.

– A négy éve indult Női sa-
rok elnevezésű beszélgetésso-
rozat egyik célja, hogy híres 

nőket is bemutasson az ér-
deklődőknek – mondta el la-
punknak Balogh Zsuzsanna, 
az Albertfalvi Közösségi Ház 
kulturális szervezője. A már-
ciusi vendég, Balanyi Bibiána 
egyebek mellett arról beszélt, 
mi a különbség a női és a férfi 
intelligencia között, miként 
és hogyan építenek fel egy 
IQ-tesztet, miben különbözik 
az intelligencia a műveltség-
től vagy az okosságtól.

Az eseményről filmet ké-
szített az Újbuda Televízió, 
amelyet március utolsó heté-
ben láthatnak a nézők.

(D. B. S.)
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkezdtük 
a Budapest XI. Kerület Kerületi Építési Szabályzat 
2. ütemének (továbbiakban: KÉSZ 2) megalkotását. 

A KÉSZ több ütemben készül el, ezen ütem a Bp., 
XI., Duna folyam–kerülethatár–Budaörsi út–Ferencvá-
ros-Kelenföld vasútvonal által határolt területre vonat-
kozik.

A tervkészíttetés célja a közelmúltban elfogadott tele-
pülésrendezési és településfejlesztési dokumentációkkal 
összhangban lévő helyi szabályozás megteremtése. Bu-
dapest Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 50/2015. (I. 
28.) határozatával elfogadta a főváros Településszerkeze-
ti Tervét és 5/2015. (II. 16.) számú rendeletével megalkot-
ta a Fővárosi Rendezési Szabályzatot. 2017-ben mindkét 
dokumentumot módosították. Budapest Főváros Újbuda 
Önkormányzata 192/2015. (IX. 17.) XI. ÖK határozatával 
elfogadta a kerület Integrált Településfejlesztési Straté-
giáját. Az elkészült KÉSZ fogja felváltani a jelenleg ha-
tályos Kerületi Városrendezési Szabályzatot és kerületi 
szabályozási terveket.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése értelmében tá-
jékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket 
a terv készítésének elindításáról. 

Az érintettek a terv készítésének ütemezésére vonatkozó-
an ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombo-
lyai u. 4. V. em.) kaphatnak tájékoztatást. Az új település-
rendezési eszközre vonatkozó javaslataikat 2018. április 
14-éig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. 
(III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) 
pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot 
és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda a tárgyi 
területre készülő tervvel kapcsolatosan lakossági fó-
rumot tart 2018. április 5-én, csütörtökön 14.00–16.00 
óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). Az érintett partnerek 
a terv elfogadásával hatályba lépő övezeti besorolásról, 
várható beépítési mutatókról kaphatnak tájékoztatást. 
Szabályozási tervdokumentációt egy később tartandó 
fórum, egyeztetés keretében fogunk bemutatni. A fórum 
keretében megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap 
kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslato-
kat, illetve fogalmazhatnak meg észrevételt.

A lakossági fórumot követően az ott elhangzottak 
alapján 2018. április 13-áig tehetnek javaslatokat, 
észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre.

Takács Viktor Tibor
főépítész

ÉRTESÍTÉS

HÍRKÉP
Impressziók címmel nyílt meg 
Vladimirova Milena textilművész 
és Balkanszki Nenko festőművész 
közös kiállítása az Újbuda Galé-
riában. Balkanszki Nenko a kiál-
lításon látható portréin többek 
között kisfiát örökítette meg, nagy 
hangsúlyt fektetve a gyermeki 
ártatlanságra. Vladimirova Milenát 
a természet és az ember találko-
zása, a kettő kölcsönhatása ihleti 
meg. A tárlaton egyebek között 
naplementéi keltenek feltűnést.
A kiállítást Haász Ágnes Munkácsy-  
díjas grafikusművész nyitotta 
meg. Véleménye szerint a két 
bolgár alkotó különös kitekintést 
nyújt a hazai érdeklődőknek: 
szakmailag és tematikailag is nagy 
utat jártak be, amelynek egy-egy 
állomását tekinthetik most meg 
az érdeklődők. 

Fizikai színház  
a Forte Társulattal a Szkénében
Agota Kristof A nagy 
füzet című műve 
a Forte Társulat adap-
tációjában öt éve 
töretlenül az egyik 
legnagyobb hazai 
siker. A társulat folya-
matosan kísérletezik, 
a célja az, hogy egyre 
többen megismerjék 
a fizikai színház 
formanyelvét.
Horváth Csaba 2005-ben 
alapított, színészekből, tán-
cosokból álló művészi for-
mációja, a Forte Társulat egy 
Magyarországon még ke-
vésbé ismert formanyelven, 
a fizikai színház eszközeivel 
mutatja be darabjait. Aki an-
nak idején látta a Zsámbéki 
Színházi Bázison a Forte 
ott debütáló A nagy füzet 
produkcióját, megdöbben-
ve tapasztalhatta, mennyire 
másképpen, üdítően eredeti 
módon lehet előadást szín-
re vinni néhány káposzta, 
spagetti és krumpli bevoná-

sával, és persze az élő zene 
meg a tánc segítségével. 
A bemutató óta a darabot 
változatlan módon játsszák 
– leszámítva a színészcse-
réket –, és számos sikert 
söpörtek be neves fesztivá-
lokon. (Jancsó Miklós-díj, 
Közönség díj – A Tánc 
Fesztiválja, Veszprém, 2014; 
a Színházi Kritikusok Céhe 
2013-ban három kategóriá-
ban jelölte A nagy füzetet: 
legjobb előadás, legjobb 
független színházi elő adás, 
legjobb színházi zene.)

A narráló színészi munka 
mellett az erő, a fizikai je-
lenlét egyformán hangsúlyos 
a Forte munkáiban. A testek-
kel, hangokkal, tánccal, zené-
vel és szöveggel dolgozó tár-
sulat egy új, homogén nyelvet 
hozott létre, amely alkalmas 
arra, hogy közismert klasz-
szikus és kortárs műveket 
szokatlan megvilágításban, 
dramaturgiai koncepcióval 
mutasson be. Horváth Csaba 
rendező táncosként indult, 

leginkább szólótáncosként 
vált ismertté, később maga is 
koreografált. A Forte Társulat 
megalapítása óta maga rende-
zi előadásaikat, többnyire pró-
zai művek alapján. Az olyan 
darabok, mint A nagy füzet, 
az Irtás, a Bűn és bűnhődés 
vagy A te országod a legtöbb 
esetben a kiszolgáltatottság 
és az emberi lét örök kérdéseit 
boncolgatják. Horváth Csaba 
nemcsak rendez, de tanít is 
a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen, fizikai színházi 
koreográfus-rendező szakon. 
Számára egy előadás akkor 
működik jól, ha a saját nyel-
vén szólítja meg a nézőket, 
és nem magát a műfajt repre-
zentálja.

A Szkéné Színházban már-
ciusban látható A nagy füzet, 
áprilisban pedig új darabbal 
jelentkezik a társulat, Ales-
sandro Baricco Selyem című 
elbeszélése alapján, amely 
az elhallgatást és az emléke-
zést állítja középpontba.

(K. G.)

„Jöhetsz bárhonnan,  
játszhatsz bármit”  
– ismét Soundcheck Újbudán

Kenderes Idősek Klubja

A Kenderes Idősek Klubja (1116 
Budapest, Kenderes utca 4.) Al-
bertfalva csendes, családi házas 
övezetében, a Fehérvári út vasút 
felőli részén, a közeli lakótelepről 
is könnyen megközelíthető helyen 
található.

A mintegy 250 négyzetméteres klubhelyi-
ség és a kert lehetőséget biztosít a mindenna-
pi együttlétre, változatos programokon való 
részvételre. Klubtagjaink körében különösen 
népszerűek a zenés tornafoglalkozások, a ki-
rándulások, illetve más mozgásos tevékenysé-
gek. Kérésükre a kertben kialakítottunk egy 
petanque-pályát, amelynek használata szintén 
hozzájárul az aktivitás fenntartásához. Tagja-

ink közül sokan érdeklődnek az irodalom, il-
letve a filmművészet iránt, ezért rendszeresen 
szervezünk irodalmi délutánokat és filmvetí-
téseket. Az olvasás szerelmesei ingyenesen 
vehetik igénybe 2000 kötetes könyvtárunkat. 
Mindennapjainkban gyakoriak a kézműves 
foglalkozások is. 

Az ünnepekről, a születés-, illetve névna-
pokról rendszeresen megemlékezünk, ezek 
az alkalmak kiemelkednek hétköznapjainkból.

Mindenki nyertes lett 
a Soundcheck országos zenei 
tehetségkutató fináléjában. A B32 
Galéria és Kultúrtér szervezésében 
idén másodszorra megrendezett 
program zsűrije ötven jelentke-
zőből választotta ki a hat legjobb 
formációt.

A két évvel ezelőtt nagy sikert arató Sound-
check tehetségkutató program idén újraindult 
a B32 Galéria és Kultúrtérben. A versenyre 
az ország számos részéből érkeztek együtte-
sek – miként az előző alkalommal is –, műfa-
ji megkötés nélkül. A szervezők idén is célul 
tűzték ki a tehetséggondozást, valamint azt, 
hogy az újbudai fesztivál egyszerre legyen 
egy élő koncerttel egybekötött megmérette-
tés, illetve bemutatkozási lehetőség a fiatal 
feltörekvő csapatok számára. A zsűri – Novák 
Péter énekes-műsorvezető, a 30Y frontembe-
reként és a ZEN program alapítójaként ismert 

Beck Zoli, valamint az ország első zeneipari 
képzését létrehozó Morcz Fruzsina (Zeneipari 
Hivatal) – az előválogatások után hat zenekart 
juttatott a legjobbak közé. 

A március 22-én megrendezett zárókoncer-
ten a soul-hopot játszó Nunki Bay Starship, 
az indie rock banda Marble Mist, az autentikus 
roma népzenét előadó Bogdán Norbert és zene-
kara, az indie folkot és popot népszerűsítő Sha-

kin, az Animo 
d z s e s s z t r ió , 
valamint a ga-
rage-beat stí-
lusban zenélő 
Grand Club 
lépett fel B32 
Galéria szín-
padán. A fina-
listák a fontos 
szakmai visz-
s z a i g a z o l á s 
mellett értékes 
nyereményeket 
kaptak a ha-
zai zenei élet 
leg jobbja itól 
és a B32 csa-
patától. Idén 

a szervezők mind a hat döntőbe került zene-
kart jutalmazták – vagyis mindegyik győztes 
lett –, a felajánlott lehetőségek közül minden 
formáció azt veheti igénybe, ami karrierje 
szempontjából most a leghasznosabb. Ezek 
között megtalálható egy profi hangzó anyag 
készítése a Kultúrpart Stúdió jóvoltából, tisz-
teletdíjas fellépés a B32-ben, valamint egy 
készre vágott videoklip kivitelezése is.

Az estéről hamarosan két, egyenként félórás 
összeállításban számol be az Újbuda Televízió 
Kulturális Körkép című műsora.

(Újbuda)



Állami és önkormányzati elismeréseket kaptak a legkiválóbbak
Megünnepelték március 15-ét a kerület lakói
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Forradalmi sokadalom

Elismerték az Újbuda érdekében végzett munkát

Márciusi díjeső  
a kerület kiválóságainak
Több kerületi kötődésű művész 
és tudós kapott állami kitüntetést 
március 15-én az 1848–1849-es 
forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulóján. 

Kossuth-díj: Faragó Laura
A Kossuth-díjban részesült Faragó Laura 
énekművész, népdalénekes, etnológus, zene-
pedagógus több mint tíz évig élt a kerületben, 
1995-től a Köbölkúti Ének-zenei Általános 
Iskolában, a mai Ádám Jenő Általános Isko-
la elődjében tanított. – A Feneketlen-tó híres 
szobraival ma is vissza-visszacsalogat egy-egy 
sétára – mondta lapunknak. Korábban gyakran 
olvasgatott a Kosztolányi tér padjain, feltöltőd-
hetett a vízparton. – Az énekléshez ugyanis 
nemcsak hang kell, hanem békesség és szív is 
– tette hozzá. Fiatalságának és boldogságának 
színtere volt a kerület, gyermekei is legszebb 
emlékeik között őrzik az egykori Bocskai úti 
szép lakást. Az elismerésről azt mondta: nem-
zeti történelmünk legszebb napján, március 
15-én vehette át a Kossuth-díjat, amely nem-
csak az elért eredményeknek, hanem egész 
ötven esztendeje tartó énekesi pályafutásának 
is szól. Faragó Laura az első televíziós népdal-
verseny, az 1970-es Röpülj, páva! nagydíjasa-
ként indult a siker felé.

Széchenyi-díj: Hamza Gábor, 
Péceli Gábor
A tudományos élet kiemelkedő képviselőit 
elismerő Széchenyi-díjban részesült a ke-
rületünkben élő Hamza Gábor akadémius, 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 
egyetemi tanára a római magánjog továbbé-

lésének és a magánjog fejlődéstörténetének 
kutatásában elért, világszerte elismert tudo-
mányos eredményeiért. Széchenyi-díjat ka-
pott az ugyancsak újbudai lakos, akadémikus, 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai 
Karának egyetemi tanára is. A BME volt rek-
torának méltatásában tudományos eredmé-
nyei mellett kiemelték iskolateremtő oktatói 
tevékenységét is.

Munkácsy-díj: Menasági Péter, 
Serényi H. Zsigmond
Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki a kerü-
letben alkotó Menasági Péter szobrászmű-
vészt. A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
adjunktusa reduktív, hatásos művészi nyel-
vezettel, jellegzetes formakinccsel készíti 
munkáit. Szobraira a letisztult, geometrizáló 
formák jellemzők, a kerékmotívum gyakori 
jelenléte okán a kinetikus művészet hatása is 
érezhető. Az elismerés euforikus állapotban 
érte, hiszen éjjel-nappal új kiállítására ké-
szült. A Munkácsy-díj jóleső üzenet számá-
ra, azt igazolja, hogy az önálló szobrásznyelv 
kialakítására tett kísérletei jó úton haladnak. 
Alkotásaiban esszenciális témával foglalko-
zik: a világ keletkezése mögötti megfogha-
tatlan, megfogalmazhatatlan „alaplényeget”, 
az abszolútumnak a természetbeni megjele-
nését ábrázolja. Egyetemi tanárként arra tö-
rekszik, hogy tanítványait utánkövetéssel is 
támogassa.

Az idén 80 esztendős Serényi H. Zsigmond 
festőművész, grafikus művei az absztrakt fes-
tészetet oltják egyfajta konstruktív rendszerbe, 
melynek nyomán sodró lendületű, nonfigura-
tív képeket kapunk – mondják művészetéről 

méltatói. Rendszeresen kiállít a Belvárosi 
Művészek Társaságával a Nádor Galériában, 
valamint a DunapArt Egyesület művészeivel 
itthon és külföldön is. A Munkácsy-díj a to-
vábbiakban is fokozott alkotói tevékenységre 
sarkallja a negyven éve a kerületben élő, mű-
termében aktívan dolgozó művészt. Folyama-
tos megújulásra törekszik: korábban festett 
csendéletet, egy időben a geometriai formák 
domináltak alkotásaiban, most a tisztaságra 
törekvés jegyében dolgozik a 2000-es évek 
eleje óta egyedi technikával készített táblaké-
peken.

Máté Péter-díj:  
Molnár Ferenc Caramel
A mindennapi környezet, a sokszínű, hol 
családias, hol metropolisz jellegű kerület is 
hozzájárult ahhoz a munkássághoz, amelyet 
az egyetemi városrész közelében lakó Molnár 
Ferenc Caramel énekes, zeneszerző az elmúlt 
években folytatott. Sokszor Újbudán sétálva 
jegyzetel – tudtuk meg a Máté Péter-díjjal ki-
tüntetett zenésztől –, és úgy szerzi gondolatban 
a dalokat. A parkokkal díszített, mégis pezsgő 
helyek ugyanis erre kiválóan alkalmasak. Mint 
lapunknak elmondta, már önmagában a jelölés 
büszkeséggel töltötte el, most első alkalommal 
díjazták is tevékenységét. – Az állami dicsé-
ret a legnagyobb elismerés, amelyben ma Ma-
gyarországon egy művész részesülhet – tette 
hozzá. A klasszikus és a popzenészeket idén 
első alkalommal tüntették ki külön-külön ka-
tegóriában. Caramel hozzátette: a díj névadó-
jának, Máté Péternek szellemisége, zeneisége 
mindig meghatározó és inspiráló volt számára.

(T. K.)

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából adta át 
Szabolcs Attila, Újbuda országgyűlési képviselője 
és Hoffmann Tamás polgármester a Pro Urbe Újbuda 
és a Pro Communitate Újbuda kitüntetéseket, valamint 
az Újbuda kiváló sportolója és az Újbuda kiváló edzője 
címeket. 

Régi hagyomány, hogy március 15. alkalmából Újbudán is elismerik 
a legkiválóbbak teljesítményét. A díjátadó ünnepséget minden évben 
más-más általános iskolában rendezik meg, idén a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola került 
sorra. A 170 eszten-
dővel ezelőtt kitört 
forradalomról és sza-
badságharcról zászló-
felvonással és korhű 
öltözékben fellépő ta-
nulók műsorával em-
lékeztek meg.

Hoffmann Tamás 
köszöntőjében kiemel-
te, hogy a forradalom 
történelmünk sors-
fordító pillanata volt. 
– Március 15-én nem 
királyokat és hadve-
zéreket, hanem hét-
köznapi hősöket ün-
neplünk – fogalmazott 
a polgármester. Be-
széde végén megkö-
szönte az újbudai kö-
zösségekért kiemelkedő és példamutató munkát végző díjazottaknak, 
hogy évek óta szolgálják az itt élőket.

Pro Urbe Újbuda kitüntetést vehetett át Takaró Károly református 
püspök lelkipásztori tevékenységének elismeréseként. A Magyar Ad-
vent templom idős lelkipásztorát meglepte a kitüntetés. Ő nem a díjért 
dolgozott egész életében, hanem Istent szerette és az embereket szolgál-
ta – mondta lapunknak –, de nagyon örült annak, hogy a kerület képvi-
selői így értékelték munkáját. Ugyancsak Pro Urbe Újbuda díjat kapott 
dr. Máté Róbert Újbuda hagyományainak ápolásáért, több évtizedes al-
bertfalvai helytörténeti kutatómunkájáért. 

Pro Communitate Újbuda díjat vehetett át közösségteremtő tevékenysé-
géért Thoma László református lelkipásztor, a Gazdagréti Református 
Gyülekezet vezetője. Ezt az elismerést ritkán ítélik oda megosztva, de 
most ez történt: Andreas van den Aker és Sárréti Károly, a Kelen SC 
jelenlegi és korábbi elnöke közösen vehette át, mert a képviselő-testület 
szerint közös érdemük, hogy a sportklub az elmúlt években látványos 
fejlődésnek indult.

Újbuda kiváló edzője címet kapott Guj Attila nevelő edző a kajak-ke-
nu utánpótlás-nevelésben és versenyekre felkészítésben végzett munká-
jáért, valamint Kuttor Csaba felkészítő edző a triatlon területén végzett 

munkájának elismeréseként. Kuttor Csaba lapunknak elmondta: hosszú 
utat jártak be Újbudán a sportág népszerűsítése érdekében, de tavaly 
már ők lettek Magyarország legjobb triatlonklubja.

Újbuda kiváló sportolója címet nyert el utánpótlás kategóriában Prei-
singer Dorka jégkorongozó. A Kanadai Magyar Hokiklub csapatkapitá-
nya elárulta, hogy családi indíttatásból választotta ezt a sportágat, hi-
szen bátyjai is jégkorongozók. Felnőtt kategóriában Csere Gáspár atléta 
érdemelte ki ezt a címet. A BEAC maratoni futója az utánpótlás bajnoki 
cím után tavaly megszerezte az első felnőtt bajnoki trófeát is.

(D. B. S.)

Újbuda Önkormányzata március 
15-én az Edömér utcába hívta 
a kerület polgárait a forradalom 
kitörésének 170. évfordulójának 
megünneplésére. A zord idő elle-
nére sokan jöttek el, hogy részt 
vegyenek a családi programokon 
és a koncerteken.

Újbuda polgármestere nagy szeretettel köszön-
tötte az esős időben a legelszántabb újbudaia-
kat, akik eljöttek, hogy közösségben ünnepel-
jék a forradalom kitörésének 170. évfordulóját. 
Hoffmann Tamás kiemelte: 1848 azért az egyik 
legdicsőbb eseménye a magyar történelemnek, 
mert ekkor valósult meg a teljes nemzeti össze-
fogás. Simicskó István honvédelmi miniszter, 
Újbuda országgyűlési képviselője ünnepi beszé-
dében arra emlékeztetett, hogy 1848 márciusá-
ban a szabadságért álltak ki a forradalmárok, ez 
a magyar nemzet öntudatra ébredésének kezde-
te, a magyar honvédség is ekkor született meg. 

A miniszter megemlékezett Magyarország első 
hadügyminiszteréről, Mészáros Lázárról, aki 
a semmiből teremtett néhány hónap alatt 110 000 
fős, ütőképes hadsereget. – A szívből jövő őszin-
te hazaszeretet, a lelkesedés vitte előre a magyar 
honvédeket – emelte ki Simicskó István. 
A családokra is gondoltak a szervezők. A sok 
sátor újabb és újabb kalandokkal várta a gye-
rekeket és szüleiket. Lehetett régi népi játék-
szerekkel megismerkedni, kokárdát, hajcsatot, 
márciusi szélforgót, csákót készíteni, arcot fes-
tetni, de az elmaradhatatlan huszárok és lovaik 
sem hiányoztak az eseményről, próbára is tették 
a gyerekek tudását.

Az egész napos rendezvényen fellépett 
az Erdőfű és a Magyarhang zenekar, a Muzsi-
kás és a Hungarikum együttes. Végül táncház 
zárta a mulatságot az Edömér utcában, ahol 
forró teával, Kossuth-kiflivel és Jókai-bable-
vessel kedveskedtek a szervezők az esős és hi-
deg idő ellenére odalátogatóknak.

(Újbuda)
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KERESZTREJTVÉNY

PÁRTOK ESEMÉNYEI

APRÓHIRDETÉS

FOGADÓÓRÁK

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

KERÜLETI 
KORMÁNYABLAK

 » LAKÁS, INGATLAN
VÁLLALOM hiteles energetikai tanúsítás elkészítését 
helyszíni felmérés után 24 órán belül áfamentesen. 
06/30/655/7825.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL keresek eladó, bérelhető 
lakás. 06/30/729-7546.
ELADÓ, KIADÓ ingatlana van? Nekünk regisztrált vevőink. 
Hívjon bizalommal! 06/30/537-1944. Dr. Fülöp Anna
21/72 TULAJDONI hányad eladó a Beregszász úton. 
www.2172sasadon.blogspot.hu
MEGVÉTELRE keresek 2–4 szobás lakást tulajdonostól, 
felújítandót is! Tel.: 06/30/505-1289.
SASADON kétszobás téglalakást vennék. 06/20/324-9108.
TORDAS KÖZSÉG belterületi részén – Budapesttől 30 
km-re az M7 autópálya közelében – új parcellázású, 1000 
nm alapterületű, önkormányzati tulajdonú építési telkek 
folyamatban lévő közmű kialakítással eladók! Pályázati ár: 
6500 Ft+áfa/nm. További információ található a www.tordas.hu 
weboldalon, illetve felvilágosítás kérhető hivatali munkaidőben 
Szűcs Márta jegyző asszonytól a +36 22 467-502 és a +36 20 
280-30-84 telefonszámokon.

 » BÉRLEMÉNY 
BIKÁS parknál, felújított, 9 nm-es tároló hosszú távra kiadó. 18 
ezer Ft/hó. 06/70/413-8140. Almási.
KIADÓ üzlethelyiség XI. ker., Fehérvári út, 29 nm. 06/70/325-
4309.

 » OKTATÁS
AMERIKAITÓL angolul 06/70/242-2611. 
LOGOPÉDUS nagy gyakorlattal vállal beszédhiba-javítást 
óvodás, iskolás korosztály számára. 06/30/364-0805.

 » VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ által minősített 
és ajánlott vállalkozó! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664. 
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés. 06/30/966-0542.

 » LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/202-2505, 06/30/251-
3800. Halász Tibor.
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények belső marását, bélelését 
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben: 06/30/9210-948.
LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása, 
korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 06/1/403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása, 
festése, szigetelése, garanciával, felmérés díjtalan. Horváth 
Ákos, 06/70/550-0269.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere. 06/20/321-0601. 
MINDENFÉLE kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozását 
vállalom, vidéken is. 06/30/682-4431.
TETŐFEDÉS, bádogozás, kismunkák is. Tel.: 06/30/401-7462.
KERT, TELEK és épületek felújítása! Metszés, permetezés, 
bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes 
körű építési, felújítási, szigetelési munkák reális áron, rövid 
határidővel. www.telekrendezes.hu, 06/20/259-6319, 061/781-
4021.
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. 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-
lerakás. Minőségi, precíz munka mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998) Csapó György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/780-3732.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
TÁRSASHÁZAK, magánházak homlokzat- és tetőfelújítását 
vállaljuk. Tel.: 06/20/378-4979.
 
 » GYÓGYÁSZAT

PEDIKŰR Kanizsai u. 7., vagy otthonában 06/20/919-6311. 

 » 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 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 
302-8696, mobil: 06/30/949-2900. E-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, 
antik órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat 
stb., teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@gmail.
com
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy 
út 16. Tel.: 266-4154, nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 10–19. LOUIS 
GALÉRIA vásárol kp-ért: tört fazonaranyat, ezüstöt, brilles 
ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt, Herendi-porcelánt, 
antik bútorokat, hagyatékot. Margit krt. 51–53. 06/1/316-3651, 
06/30/944-7935.  
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.
FESTMÉNYT vásárolok készpénzért.06/70/527-0295. 

 » ÁLLÁS
FÉLÁLLÁSOS TAKARÍTÓI állás betöltéséhez reggeli 
munkarendben takarítót keres a XI. kerületi Domokos Pál 
Péter Általános Iskola. Érdeklődni: 204-1201-es telefonon vagy 
az info@domokossuli.ujbuda.hu elérhetőségen.

 » GONDOZÁS
IDŐS személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját közösen 
döntenénk el. 06/30/418-6663.

 » KÖNYVEK
KÖNYVFELVÁSÁRLÁS készpénzért! Könyvtáros 
diplomával, 20 éves szakmai tapasztalat, Atticus Antikvárium 
06/20/9313-773.
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvű könyveket 
vesznek. 06/20/4774-118.
 
 » VEGYES

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
KERTFENNTARTÁS-KERTÉPÍTÉS, 06/20/9227-371. 
elexov@gmail.com
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IMPRESSZUM

Juhász Gyula: Április bo-
londja c. költeményéből idé-
zünk 2 sort.
(Figyelem! Áprilisi tréfaként 
néhány – 4 vagy annál több 
betűs – megfejtést visszafelé 
kell beírni az ábrába.)
Vízszintes: 1. Az idézet (N, 
T, É, S, É, S, V, N, E, E, Ű). 
13. Járom. 14. Európa-bajnok 
ökölvívó, edző (Tibor). 15. 
Nagyon szeret. 16. Sivatagi 
felüdülés. 18. Költői napszak. 
19. Angol költő, festő, nyom-
dász (William). 20. Locso-
lócső. 21. Pertu. 22. Egyek 
községhez tartozó halastavak 
jelzője. 24. Világbajnok vívó, 
orvos (Jenő). 27. Az uncia rö-
vidítése angol nyelvterületen. 
28. Lantán és bór vegyjele. 
30. Rejtő Ildikó. 32. Lóeledel. 
33. Átalvető. 36. Június eleje! 
37. Tóth Attila jégtáncos párja 
(Klára). 39. Az Arany Horda 
első kánja. 41. Szemmel ér-
zékelés. 43. Egymást követő 
betűk a magyar ábécében. 44. 
Mount …, Csomolungma. 46. Egyesült Nemzetek Szervezete, röv. 47. 
Eredmény. 49. … Dei gloria, egyedül Istené a dicsőség (latin). 50. Széki 
…, veréb nagyságú vonuló madár. 51. A zenei alaphangsor 3. és 5. hang-
ja. 52. Ír költő (William Butler). 54. Hát betűi keverve. 56. Szószmara-
dék! 57. Germán törzs a népvándorlás korában. 59. Cirkónium vegyjele. 
60. Asztalterítő. 63. Nagyszülő öröme. 66. Szeg páros betűi. 67. Albérlő. 
69. Mázsál. 71. Választékos igekötő. 73. Az oxigén nyelvújítás kori neve. 
74. Meggyőződéssel mond. 75. Színtelen, nagy sűrűségű, maró folyadék. 
77. Pápua Új-Guinea második legnagyobb városa (LAE).

Függőleges: 1. Összetételek-
ben életet jelent. 2. Egyenlő 
a teniszben. 3. Oscar-díjas 
amerikai filmrendező (Elia). 
4. Bécsi fagylalt! 5. Rövidítés 
orvosok neve előtt. 6. Épület-
hez tartozó padlóburkolatos 
külső tér. 7. Friss. 8. Tó, olasz 
földrajzi nevekben. 9. Ház-
őrző. 10. Nem engedélyez. 11. 
Zománc. 12. Boglárkavirágú 
élelmiszernövény. 17. Erede-
ti. 19. Méretre vág, de rosszul. 
21. Kupakkal ellátott cső ala-
kú tok. 23. Idecipel. 25. Ezen 
a napon. 26. Daidalosz fia. 29. 
Filmelőzetes. 31. Átírópapír. 
34. Tamási Áron hőse. 35. 
Szamárbeszéd. 38. Gőzeke 
egynemű betűi. 40. Korpusz. 
42. Tellúr és jód vegy jele. 44. 
Páncélterem. 45. Idétlenül 
nevet. 48. Hegy páros betűi. 
50. Lenget. 53. Angyalrang. 
55. Török gépkocsijelzés. 
58. A gyapot magjait burko-
ló finom szálak halmaza. 61. 
Munkácsy-díjas festő, grafi-

kus (Endre). 62. A farkas csapat vezére Kiplingnél. 64. Szentpétervár 
folyója. 65. Zeusz testvére és felesége. 68. A Nílus forrástava. 70. 11, 
németül. 72. Becézett női név. 73. Ádám párja. 75. Kókadni kezd! 76. 
Csekély értékű ókori római pénz.

Beküldendő: vízsz. 1. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét kedd-
je. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. Az 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJ-
TÉSE: Évenkinti országgyűlés Pesten, urbéri viszonyok megszüntetése. 
NYERTESE: Votisky András, 1111 Bp., Kruspér u. Nyeremény: könyvjuta-
lom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

 » A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyit-
va tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail:  
ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/istvan.simicsko. Hétfőnként 14–16 óráig 
táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Roz-
gonyi György ingatlaneladási ár és vételhez 
kapcsolódó tanácsadással (időpontfoglalás: 
06/70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr. 
Oláh András Sándor ügyvéd legközelebbi 
fogadóórája május 8-án 16 órakor lesz a Fi-
desz-irodában.

 » A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205–3655; Bartók 
Béla út 19. Tel.: 205–3107 (bejárat a Mészöly 
utca felől). Nyitva tartás: H–P: 10–18, szom-
bat: 9–13. Kaptárkő utca 8. Nyitva tartás: kedd, 
csütörtök, szombat: 15–18; péntek: 17–19., 
e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.

hu, www.facebook.com/mszpujbuda. Jogi ta-
nácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 
15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás: min-
den hónap első keddjén 14.00–17.00 (telefonos 
egyeztetés: Szőllősi Ágnes, 06/20/979-3369).

 » 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 orszá-
gos 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, fo-
gadóóra megbeszélés szerint. Minden hónap 
első szerdáján taggyűlés 18 órától a Bartók Béla 
út 96. szám alatt. Minden hónap utolsó csütör-

tökén kocsmapolitizálás 18 órától a Kosztolányi 
Dezső téren, a Lenke sörözőnél.

 » A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hét-
köznap 14–18 óra között.

 » A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Foga-
dóóra megbeszélés szerint.

 » A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS  
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 
1506. Budapest 116. Pf.147., e-mail: buda-
pest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.hu, 
facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, 
facebook.com/gynemetherzsebet. Lakos Imre 
elnök: 06/30/932-7056. Ajánlásgyűjtő iro-
dák: Mérnök u. 40. Tel.: 205-3655; Mészöly 
u. 1.; Kaptárkő u. 8.

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

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

BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv. Minden 
hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda 
(Bikszádi út 57–59.) Egyeztetés: 06/30-948-9341.   

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu  

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)   

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.  
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek! 
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.   

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. kép.    
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu    

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. Minden 
hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy 
F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu   

HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.)  
haidar.norbert@ujbuda.hu   

HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com   

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.  
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos  
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033   

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/942-4624, e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu

KELLER ZSOLT (MSZP–DK)  
Egyeztetés: 06/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com  

KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/817-2313   

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján, 
Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 www.kiralynora.hu   

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130, 
ludanyi.attila@fidesz.hu   

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; 06/1/482-0188   

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.



A választási összeállításban szereplő jelöltek 
a saját álláspontjukat és véleményüket fejtik 
ki. A szövegeket változatlan formában tesszük 
közzé. A fényképeket a képviselőjelöltek bo-
csátották rendelkezésünkre.
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Újbuda választókerületei

VÁLASZTÁS 2018
Kérdéseink  
a képviselőjelöltekhez:
• Miért szeretne országgyűlési képviselő lenni, 

mi a célja?
• Mit jelentene ez a saját életpályáján, hogyan látja 

a képviselői munkát?
• Hogyan látja, mi az országgyűlési választás leg-

fontosabb témája, mi az üzenete?
• Milyen területeken lát szükségesnek előrelépést 

az országban és a kerületben?
• Milyen kerületi kötődése van? Mit jelent Önnek 

Újbuda, mit tart a kerületben a legfontosabbnak?
• Milyen kerületi fejlesztéseket, ügyeket szeretne 

előmozdítani képviselőként?

Újbudai útmutató
Magyarország köztársasági elnöke április 
8-ára írta ki a 2018. évi általános orszá g-
gyűlési választásokat. A XI. kerületben élő 
választópolgárok lakóhelyük szerint a buda-
pesti 2. és 18. számú egyéni választókerü-
letben adhatják le szavazataikat.

A választásokon indulni szándékozóknak március 5-éig 
kellett leadniuk a helyi választási irodánál legalább öt-
száz állampolgári ajánlást, ami fontos feltétele volt annak, 
hogy hivatalosan is jelöltté váljanak. Ezt követően a két 
újbudai egyéni választókerület helyi választási irodáin 
keresztül megkerestük a nyilvántartásba vett képviselője-
lölteket. Felkértük őket, hogy mutatkozzanak be és ismer-
tessék programjukat lapunkban.

Tartalmi és műfaji megkötés nélkül, gondolatébresz-
tőként néhány kérdést, illetve témát ajánlottunk figyel-
mükbe, amelyek kifejtését fontosnak tartjuk. Csaknem 
valamennyi jelölt válaszolt megkeresésünkre. Köszönjük, 
hogy a rendelkezésükre álló, a közeli lapzárta miatt szű-

kös időkeret mellett is szántak rá energiát, hogy megosz-
szák gondolataikat, terveiket, programjukat olvasóinkkal.

A jelöltek ismertetőit tartalmi változtatás nélkül, ere-
deti formájukban tesszük közzé, így azok a szerzők ál-
láspontját és véleményét tükrözik. Az esélyegyenlőség 
és pártatlanság érdekében azonos méretű felületet bizto-
sítottunk valamennyi megszólalónak, azt is rájuk bízva, 
hogy élni kívánnak-e a rendelkezésükre álló maximális 
terjedelemmel.

A képviselőjelölteket az egyéni választókerületeken be-
lül névsor szerinti sorrendben mutatjuk be. A jelölteket 
és az országos pártlistát állító jelölő szervezeteket válasz-
tási összeállításunkban külön táblázat is felsorolja, abban 
a sorrendben, ahogyan a szavazólapon szerepelnek.

Közöljük a budapesti 2. és 18. számú egyéni választó-
kerület szavazóköreinek címjegyzékét, valamint a helyi 
választási iroda részletes tájékoztatóját is, amely a szava-
zással kapcsolatos legfontosabb kérdésekben segíti az el-
igazodást.
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Dr. Bardócz-Tódor 
András
Jobbik

Természettudományos végzettségű vagyok. Hét 
gyermekem, nyolc unokám van. A jelöltséget azért 
vállaltam, mert becsapva érzem magam az 1989 
óta kormányzó pártok által. A többi párt politiku-
sait nem ellenségnek, hanem politikai riválisnak 
tekintem. A politikai élet megtisztulásában látom 
közös esélyünket a szorongás, szemlesütés, meg-
alkuvás nélküli életre.

Azokat képviselem, akiknek fontos az egészség-
ügy, az oktatásügy és a nyugdíjasok élete, vala-
mint a család, a biztonság és a kiszámíthatóság, 
de mindenekelőtt a gyűlöletmentes légkör. Újbuda számomra az itt élő 
több mint nyolcvanezer választópolgár családját jelenti, és a felada-
tot, hogy mindannyian jobban boldogulhassanak az elkövetkezőkben. 
A közösnek gondolt célok elérését, a nyugodt erőt, az egyéni és közös-
ségi méltóság megteremtését, ami esélyt ad arra, hogy jól érezzük ma-
gunkat Magyarországon, a Jobbik által megfogalmazottakban találtam 
meg.

Kormányon a gyermeknevelést nyugdíjszerző tevékenységnek is-
merjük el. A kitaníttatott gyermekek után nyugdíj-kiegészítést adunk. 
Bérunióval, bérlakásprogrammal, új, 21. századi oktatási rendszerrel 
itthon tartjuk a fiatalokat. Valóban hazai ipart, benne minőségi mun-
kahelyeket teremtünk. Rendbe hozzuk a közutakat. A településeket el-
kerülő utak használatát ingyenessé tesszük. A kerítést határőrséggel 
védve megakadályozunk minden illegális migrációt.

A kerületben olcsó bérlakásokat biztosítunk a fiataloknak, melyek 
tulajdonjogát később kedvezményesen meg is vásárolhatják. Tényle-
gesen csökkentjük a járműforgalom okozta zajterhelést, a kerületen 
áthaladó vasúthálózatot a földfelszín alatt vezetjük el, városszéli par-
kolóházakat, illetve mélyparkolókat létesítünk a környezet és az egész-
ségünk megóvása érdekében.

Mi vagyunk az egyedüli erő, nekünk van meg az akaratunk, az egy-
ségünk és a programunk a jó kormányzásra. Önök és én, együtt nye-
rünk a szavazáson való részvételükkel és támogató szavazatukkal.

Beszéljük meg!
https://www.facebook.com/bardocztodorandras/

Bedő Dávid
Momentum

Újbuda sorsa mindig is szívügyem volt, hiszen itt 
nőttem fel, és itt is élek mind a mai napig. Már 
a nagyszüleim is itt éltek Újbudán, és a Műegye-
tem hallgatóiként aktív részesei voltak az ’56-os 
eseményeknek. Amióta az eszemet tudom, érde-
kel a politika, érdekel, hogy mi folyik körülöttem 
az országban és a nagyvilágban.

Közgazdasági diplomámat a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen szereztem 2015-ben. Az elmúlt 
hat évben pénzügyi és marketingterületen is sze-
reztem szakmai tapasztalatot, de a tenni akarás 
nem hagyott nyugodni. Így amikor 2017 január-
jában megismerkedtem az akkor frissen párttá 
alakuló Momentum Mozgalommal, egyből tudtam, hogy eljött az idő.

Úgy gondolom, hogy országunk felemelkedését csak a politikai ge-
nerációváltás hozhatja el. Újító megoldásokra, fiatalos lendületre van 
szükség, hogy a rendszerváltás valóban megtörténjen, és Magyaror-
szág végre átléphessen a 21. századba. Valós képviseleti demokráciát 
kell létrehoznunk, ahol a kerületben élők érdekei megfelelően vannak 
képviselve az Országgyűlésben, hogy a helyi problémákat megoldhas-
suk.

Újbudán elsősorban az egészségügy rendbetételére, a családok támo-
gatására, az oktatás és a tömegközlekedés fejlesztésére kell hangsúlyt 
helyezni. A várólisták hosszának csökkentése, a telemedicina beve-
zetése, az akadálymentes közlekedés, a bölcsődei férőhelyek számá-
nak növelése vagy az apahónapok bevezetése az itt élők mindennapjait 
tennék könnyebbé. A források észszerű felhasználásával, átlátható be-
ruházásokkal olyan nagyobb fejlesztéseket is végre tudnánk hajtani, 
mint a 4-es metró meghosszabbítása Gazdagrét felé, vagy a szuperkór-
ház kivitelezése a kerület egyik frekventáltabb területén.

Magyarország hosszú távú sorsa most a tét. El kell döntenünk, hogy 
esélyt adunk az új generációnak, a fiatal, cselekvő és tenni akaró embe-
reknek a politikában, vagy a régi,  lejáratott politikai elitet bízzuk meg 
ismét az ország vezetésével. Támogasson engem és a Momentumot, 
hogy együtt építhessünk egy 21. századi Újbudát és Magyarországot!

Fischer Roland
MKKP

Itt élek a XI. kerületben, ezért indulok itt a válasz-
táson.

Úgy érzem, eljött az ideje, hogy feláldozzam 
magam és nagyívű pályámat a közösség, az em-
berek és Magyarország jövője érdekében.

Én és az MKKP vagyunk az utolsó esély arra, 
hogy visszafordítsuk a suvadást*.

Kezdjük az örökös kampányidőszak beve-
zetésével, mivel ebben az időben készülnek el 
a beruházások, fejlesztések, ilyenkor megtisztít-
ják a járdákat a hótól, az utcákat a szeméttől. Így 
folyamatosan dolgozni fog az összes politikus, ve-
lem együtt.

Már így is sokat nyertem, de ahhoz, hogy mások is nyerjenek, szük-
ségem van a szavazatokra. Április 8-án, Budapest 2. választókerületé-
ben szavazz Fischer Rolandra** és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra!

*suvadás: átnedvesedett talajréteg megcsúszása, elpusztulása
**Fischer Roland: a megtestesült tökély, a kitartás, az erő, a szépség 

és a profizmus mintaképe

Benyovszky Gábor
Munkáspárt

Benyovszky Gábor vagyok, a Munkáspárt XI. ke-
rületi jelöltje.

Ős BUDAI lakos vagyok. Budán születtem, itt 
élek az őrmezői lakótelepen, itt dolgoztam és dol-
gozom a XI. kerületben. Képviselőként az Önök 
kisebb és nagyobb gondjainak megsegítésén fo-
gok dolgozni, itt, a XI. kerületben, Önök között.

Mérnökként és politikusként széles látókörrel 
rendelkezem. Szeretnék megoldást találni lakóhe-
lyemen az olyan bosszantóan kicsinek tűnő prob-
lémákra, mint az autósok parkolása és a kukák há-
borúja. A világpolitikában világosan látnunk kell, 
hogy Magyarország nem lehet a migráció célpont-
ja, látnunk kell az okokat, azokat a háborúkat, amelyeket a NATO, 
az EU (benne Magyarország) és az USA támogat.

Véleményem szerint a megélhetés 200 ezer forint minimálbér mellett 
lehetséges. A minimális nyugdíj nem lehet kevesebb mint 100 ezer 
forint. Világos, hogy az ország költségvetését más alapokra szükséges 
helyezni. Ipar kell, és mezőgazdasági termelés. Mindent termeljünk 
meg itthon, amit lehet! Egyszeri, 45 százalékos vagyonadót a milli-
árdosokra, progresszív adórendszert, bérplafon bevezetését – senki 
ne keressen többet, mint a minimálbér tízszerese! Jövedelemarányos 
családi pótlékot! A legmagasabb áfa ne legyen több 20 százaléknál. 
Az ország jelenét az egészség jelenti, jövőjét pedig az oktatás biztosít-
ja. Legyen ingyenes 65 év felett a gyógyszer, a várólistákra kénysze-
rített orvosi ellátási rendszert meg kell szüntetni. Támogatni kell a tö-
megsportot. Ingyenes oktatást, ingyenes internethasználatot az ország 
minden pontján. 18 éves korig kötelező legyen az oktatás! Az általános 
és professzionista tudás megszerzése mindenkinek elérhető legyen. 
Stabil, független, migránsmentes Magyarországért dolgozunk.

Ez csak néhány célkitűzés, amelyet a Munkáspárttal megvalósítani 
kívánunk.

Kérem, támogasson engem, a Munkáspárt jelöltjét!
Szavazzon a Munkáspárt listájára!
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Gy. Németh 
Erzsébet
DK

Politikus vagyok, ez a hivatásom, régóta dolgo-
zom szeretett városomért, Budapestért – benne 
Újbudáért. Az a célom, hogy a korrupt, nem-
zet- és emberellenes kormányt egy demokrata 
kormány váltsa fel, amely rendbe teszi az egész-
ségügyet, az oktatást, elismeri és élhetővé teszi 
a nyugdíjasok életét, biztos jövőt kínál saját orszá-
gukban a fiataloknak.

Két cikluson keresztül voltam tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Hiszek abban, hogy a politika, 
a képviselői munka az szolgálat, és nem uralkodás 
– én nem leszek egy szavazógép újbudai nyomógombja.

Április 8-án sorsdöntő választásunk lesz: Európa vagy egy kelethez 
igazodó despotikus diktatúra, a szabadság vagy a „fortélyos félelem”, 
az ország, Újbuda gyarapodása és felemelkedése vagy az Orbán-oli-
garchák arcátlan gyarapodása között választunk.

Az élet minden területén változásokra van szükség, a legfontosab-
bak: aki dolgozni akar, az a 8 órai munkájából meg tudjon élni, aki 
egy életet ledolgozott, annak legyen tisztességes nyugdíja, aki beteg, 
az emberi körülmények között gyógyulhasson, aki a jövőre készül, 
az korszerű intézményekben tanulhasson. Az újbudaiak is több terü-
leten várnak jelentős változásokat: a Szent Imre Kórház legyen a szu-
perkórház, legyen vége a kialakult közlekedési és parkolási káosznak, 
épüljön meg a 4-es metró Budaörsig. Megépítjük a gazdagréti uszodát, 
amely a gyermekeink és a lakosság felfrissülését, mozgásigényének 
kielégítését fogja szolgálni. Jogos elvárása az itt élőknek, hogy a MÁV 
újítsa fel a Kelenföldi pályaudvart.

Újbuda a főváros nyugati kapuja, város a városban, Magyarország 
negyedik legnagyobb városa. Itt dolgozott évtizedekig édesapám 
és a férjem is. De a kötődés nem pusztán személyes, hanem ügyekhez, 
közösségi szándékokhoz való kötődés is. Azt tartom a legfontosabb-
nak, hogy az itt lakók és a kétségbeesett, jövőt fürkésző tekintetek de-
rűssé, mosolygóssá változzanak! 

„A politikában, ha azt akarod, hogy valamiről beszéljenek, szólj egy 
férfinak, ha azt, hogy valamit elvégezzenek, egy nőnek.” 

Kóber György
Együtt

Kóber György vagyok, az Együtt választmányá-
nak alelnöke, a párt dél-budai vezetője, Újbuda 
képviselőjelöltje.

Újbudán születtem, a jobb napokat is látott Szent 
Imre Kórházban. Dél-Budán nőttem fel, jelenleg 
is itt élek. Az általános iskolát és a gimnáziumot 
is Újbudán, a Baranyai utcai Bárdosban végeztem 
el. Az érettségit követően a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán sze-
reztem diplomát óvodapedagógus szakon, jelenleg 
is főállású óvó bácsiként dolgozom. Szakmám mi-
att is fontos számomra a jövő generációja. Fontos 
számomra, hogy a most 3–7 éves óvodásaim egy 
élhető és működő országban nőhessenek fel, és ne az alapján legyen 
eldöntve a jövőjük, hogy hova születtek, milyen a vallásuk vagy a bőr-
színük.

Országgyűlési képviselő még sosem voltam, de bízom benne, hogy 
2018-tól Önt is képviselhetem majd a parlamentben. Magyarországnak 
és Újbudának ma bátor emberekre van szüksége, olyanokra, akik nem 
félnek változtatni, akik nem félnek együttműködni egymással. Olyan 
emberekre, akik már parlamenten kívül is értek el eredményeket, akik 
elég bátrak megküzdeni mindannyiunk igazáért.

Újbuda megérdemelné, hogy végre valódi képviseletet kapjon az Or-
szággyűlésben, mert a látványberuházásokon kívül az itt élők nem 
kapják meg a szükséges segítséget és támogatást a megválasztott po-
litikusoktól.

A kerületben – ahogyan az egész országban is – égető szükség lenne 
az egészségügy valódi rendbetételére. Az Együtt kormányzó pozíci-
óban azonnal megemelné az egészségügyi kiadásokat – legalább 70 
milliárd forinttal –, hogy az Újbudán és Budafok-Tétényben élőknek 
ne kelljen hónapokat várniuk egy-egy kivizsgálásra vagy kezelésre.

Ezért dolgozom: egy szabadabb és élhetőbb Magyarországért. Csak-
is munkával lehet eredményeket elérni. Dél-Budán is az a legesélye-
sebb jelölt, aki cselekszik, dolgozik. Aki nemcsak négyévente kerül 
elő, hogy a szavazatunkat kérje, hanem folyamatosan dolgozik, s való-
ban bennünket képvisel. Ezért kérem a támogatását.

Kreitler Sas Máté
LMP

Kreitler-Sas Máténak hívnak, 35 éves vagyok. 
Születésem óta Újbudán élek, jelenleg Újbuda 
Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsá-
gának alelnökeként képviselem a kerületben élők 
érdekeit. Itt jártam iskolába, itt volt az első mun-
kahelyem, itt indítottam a vállalkozásomat, és itt 
szembesültem először az országunkat és a kerü-
letünket sújtó problémákkal. Lokálpatriótaként 
pontosan tudom, hogy mire van szükségük az itt 
élő embereknek.

Megválasztásom esetén elsősorban azért fogok 
küzdeni, hogy Újbudán új parkolóhelyek, oktatási 
és egészségügyi intézmények létesítése nélkül ne 
valósulhassanak meg óriási, egyébként mutyigyanús ingatlanberuhá-
zások (Buda Gardens, BudaPart). Az LMP nincs a beruházások ellen, 
de nem támogatja az ész nélküli fejlesztéseket. Mi azt gondoljuk, hogy 
további infrastrukturális fejlesztések nélkül hatalmas felelőtlenség 
több tízezer embert a kerületbe költöztetni.

Újbuda egyik legnagyobb problémája az óriási átmenőforgalom, ami 
zajos, szmogos, élhetetlen környezetet teremt. A közösségi és a kerék-
páros közlekedés fejlesztésével, a hozzájuk kapcsolódó, nagy kapaci-
tású és ingyenes P+R parkolókkal jelentős előrelépést lehetne elérni. 
A 4-es metrót meg kell hosszabbítani, hogy elérje az agglomerációt, 
a vasútvonalak mentén pedig zajvédő falakat kell telepíteni.

Az egészségügy rendbetétele kiemelt célunk, elfogadhatatlannak 
tartjuk azonban, hogy a kormány zöldmezős beruházásként kívánja 
megvalósítani az új dél-budai szuperkórházat, ehelyett szerintünk el-
sősorban a Szent Imre Kórházat kéne fejleszteni.

Számomra nem kérdés, hogy Újbuda is megérett a korszakváltásra. 
Ideje volna lezárni a megosztásra épülő 20. századi politikát. A régi 
pártokkal szemben mi értjük a 21. század kihívásait: tudásalapú tár-
sadalmat építünk, és az okosforradalom nyertesévé tesszük hazánkat.

Azért vállaltam a jelöltséget, mert hiszek benne, hogy a valódi vál-
tozáshoz teljes elitcserére van szükség a politikában. A múlt vörös, 
a jelen narancs, de a jövő zöld!

Dr. Simicskó 
István
Fidesz–KDNP

Kedves Újbudaiak!
Jól ismerjük egymást, az Önök bizalmából nyolc 
éve dolgozom a kerületért és az itt élőkért. Az elmúlt 
években Önökkel közösen váltottuk valóra 
korábbi terveinket: befejeztük a Tüskecsarnokot, 
megújítottuk a Bikás parkot, meghosszabbítottuk 
az 1-es villamos pályáját a Fehérvári útig, 
létrehoztuk a fonódó villamost, bővítettük 
a sportolási lehetőségeket, korszerűsítettünk 
rendelőket, óvodákat, iskolákat, felújítottuk 
a Bartók Béla utat, modernizáltuk a szakrendelőt, 
javítottuk a közbiztonságot. Együtt döntöttünk új, közös céljainkról 
is: az ország legmodernebb kórházának felépítéséről, a Gyermek-
egészségügyi Centrum és Egynapos Sebészet létrehozásáról, 
az 1-es villamos meghosszabbításáról az Etele térig, az utak és járdák 
felújításáról, a közlekedés további fejlesztéséről, a közszolgáltatások 
bővítéséről, valamint az intézmények modernizációjának, a közterek 
megújításának és a megkezdett zöld programnak a folytatásáról.

Arra kérem Önöket, hogy folytassuk, amit elkezdtünk. Legyen Új-
budán a legjobb az egészségügyi ellátás az országban! Legyen Újbuda 
a legbiztonságosabb kerület! Legyen Újbudán a leggyorsabb a közle-
kedés! Hoffmann Tamás polgármester úrral és a kerületi intézmények 
vezetőivel eddig is jó csapatot alkottunk – országgyűlési képviselőként 
és a kormány tagjaként is elősegítettem a kerületi és a fővárosi önkor-
mányzat, illetve a kormány és az illetékes minisztériumok együttmű-
ködését, a fejlesztések megvalósulását. Nekünk, nekem Újbuda az első.

De április 8-án nem csak Újbuda fejlődése a tét: gyermekeink jövő-
jéről, családunk biztonságáról, a magyarság megmaradásáról döntünk. 
Csak a Fidesz–KDNP jelenthet garanciát arra, hogy az illegális beván-
dorlást megfékező határkerítés megmaradjon, és Magyarország továb-
bi lépéseket tegyen a fenyegető migránsáradat megállítására. Ha újra 
megtisztelnek a bizalmukkal, továbbra is mindent megteszek azért, 
hogy Újbudát kultúrájában és szellemiségében is megtartsuk olyan-
nak, amilyennek mindannyian szeretjük.
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Dr. Hajdu Nóra
Együtt

Dr. Hajdu Nóra vagyok, házas, két fiúgyermek 
büszke édesanyja. Jogász, külpolitikai szakértő, 
az Együtt alelnöke, Dél-Buda képviselőjelöltje.

Országgyűlési képviselő még sosem voltam, 
de bízom benne, hogy 2018-tól Önt is képvisel-
hetem majd a parlamentben. Magyarországnak 
és Dél-Budának ma bátor emberekre van szüksé-
ge, olyanokra, akik nem félnek változtatni, akik 
nem félnek együttműködni egymással. Olyan 
emberekre, akik már parlamenten kívül is értek 
el eredményeket, akik elég bátrak megküzdeni 
mindannyiunk igazáért.

Számomra a politika közügy. Közös céljaink 
tisztességes szolgálata, közös problémáink megoldása, az igazság 
kiderítése. Ezért hívtam fel a figyelmet Szijjártó Péter és a külügy 
szakmaiatlan, felesleges pénzherdálására, valamint ezért küzdök 
a nők jogaiért, mert sajnos ma Magyarországon sok területen nem 
számítunk egyenlőeknek.

Az én választókerületemhez tartozó Albertfalva, Kelenföld és Ke-
lenvölgy számomra olyan hely Újbudán, amely megérdemelné, hogy 
több képviseletet kapjon az Országgyűlésben. Újbuda déli része sajnos 
régóta „elhanyagolt” része a kerületnek, mivel a látványberuházáso-
kon kívül az itt élők nem kapják meg a szükséges segítséget a politi-
kusoktól.

A kerületben – ahogyan az egész országban is – égető szükség lenne 
az egészségügy valódi rendbetételére. Az Együtt kormányzó pozíci-
óban azonnal megemelné az egészségügyi kiadásokat – legalább 70 
milliárd forinttal –, hogy az Újbudán és Budafok-Tétényben élőknek 
ne kelljen hónapokat várniuk egy-egy kivizsgálásra vagy kezelésre.

Ezért dolgozom: egy szabadabb és élhetőbb Magyarországért. Csak-
is munkával lehet eredményeket elérni. Dél-Budán is az a legesélye-
sebb jelölt, aki cselekszik, dolgozik. Aki nemcsak négyévente kerül 
elő, hogy a szavazatunkat kérje, hanem folyamatosan dolgozik, s való-
ban bennünket képvisel. Ezért kérem a támogatását.

Molnár Gyula
MSZP–Párbeszéd

A rendszerváltás felemelő napjaitól kezdve a XI. 
kerületben politizálok. Voltam alpolgármester, 
nyolc évig polgármester, négyszer választottak 
meg Kelenföld és Albertfalva képviselőjének. Is-
merjük tehát egymást! Önök ismerik a munkámat, 
eredményeimet, sikereimet, esetleges kudarcai-
mat. Büszke vagyok mindarra, amit ezért a kerü-
letért tettem, tehettem. Ezért állok ki ismét Önök 
elé, hogy a bizalmukat, támogatásukat kérjem. 
Hogy Újbudának ismét méltó képviselete lehessen 
az Országgyűlésben.

Olyan képviselő szeretnék lenni, aki tesz is va-
lamit ezért a városrészért, aki a valós ügyekkel, 
valós problémákkal fog foglalkozni. A bevándorlás mellett a kiván-
dorlással is, hogy legjobbjaink ne hagyják el azt az országot, amely-
nek oly sokat köszönhetnek. Ahol a helyi közösségek, önkormányza-
tok működtetik az iskoláinkat, nem pedig egy állami csúcsszerv. Ahol 
az egészségügy fejlesztése nem abból áll, hogy évek óta ígérgetnek 
új gyermekkórházat vagy gigakórházat egy nádas közepére, miköz-
ben a meglévő intézményeinkben súlyos gondok vannak. Ahol a kor-
mány ellenségek helyett szövetségeseket keres, és ahol egymást nem 
legyőzni, hanem meggyőzni akarjuk. Ahol a választások előtt egy 
önkormányzati lap számaiban nem egyetlen párt jelöltjei töltik meg 
az újságot letűnt időket idéző cikkekkel és képekkel, hanem az egész 
kampány alatt egyenlő esélyekkel mutatkozhatnak be a jelöltek.

Ma a mérések és kutatások azt jelzik, hogy Újbudán van esélyem 
legyőzni a kormánypárt jelöltjét. Ez büszkeséggel tölt el, de nagy fe-
lelősség is. Nekem is, Önöknek is! Azt kérem Önöktől, hogy ésszel 
és szívvel is szavazzanak áprilisban, ha változást szeretnének! Egyéni 
szavazatuknál kövessék az eszük tanácsát: esélyes ellenzéki jelöltként 
tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazatukkal. Hallgassanak a szí-
vükre viszont, amikor a pártlistákra szavaznak: mindenki a neki leg-
szimpatikusabb és szívének legkedvesebb pártot támogassa, erre jó 
szívvel ajánlom a Karácsony Gergely vezette MSZP–Párbeszéd-listát.

Hotz Antal
MKKP

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Hotz Antalt ere-
detileg lakóhelyén, a IX. kerületben indította 
volna, de Horváth András rosszabb politikusnak 
bizonyult. Így végül Budapest 18. számú válasz-
tókerületében indul, mert jól ismeri a környéket, 
Budafokon FOKozatosan növeli népszerűségét, 
Albertfalva már tavaly tiszteletbeli Albertté fo-
gadta, Újbuda és Nagytétény pedig hálatüntetése-
ket tervez indulása okán.

Hotz Antal ősi budapesti. A Szoborparkban 
lévő szobrokkal még eredeti helyükön találkozott, 
a nagytétényi villamosra is emlékszik, és legalább 
23 viccet tud róla. Két alkalommal személyesen 
járt a Tropicariumban, teljes árú jeggyel, magába szívta a Rózsakert 
illatát, és többször utazott el véletlenül a Savoya Parkig, ahol mindig 
csodálkozott azon, hogy még nincs ott a Vidámpark.

Jelenleg ezermesterképző OKJ-s tanfolyamra jár. 954 szakmát már 
megtanult, a maradék 46-ból két hét múlva fog kitűnőre vizsgázni.

Nem kétséges, hogy győzni fog a választókerületben, hiszen a helyi-
ek már mindenki másra szavaztak, így most ő következik.

A célom a Parlamentbe kerülés. Állítólag ott finom és olcsó étele-
ket kínálnak a képviselőknek a büfében. Ezen kívül folytatni akarom 
az MKKP-s irányelvek megvalósítását: amit teszünk, az szép, hasznos, 
vicces legyen, de legalább kettő ezek közül.

Végre sok emberrel tudnék beszélgetni, és gondjaikat a fenti elvek 
alapján meg is oldani. Erre jó példa a Rózsa Sándor Tékozló Alapunk: 
a kampányra kapott pénzt nem magunkra költjük, hanem pályázó kö-
zösségek valósítanak meg belőle projekteket (játszótér-felújítás, terápi-
ás állatsimogató, állatmenhelyek, búvárruhák önkénteseknek stb.)

Mindenki menjen el szavazni, és arra szavazzon, akiben hisz! Mond-
juk rám és bennem.

A szükséges előrelépések felsorolása nem fér bele az adott terjede-
lembe, de fordítunk a sorrenden, és előbb a választók érdekeit néz-
ve költenénk, csak utána a saját érdekeink szerint. Kerületi fejlesztés: 
közlekedés, iparterületek rendbe hozatala.

A kerületi kötődésről lásd fentebb. Ezenkívül nagyon sok szavazóm 
él itt, akikkel személyesen találkoztam az aláírásgyűjtésnél.

Németh Zsolt
Fidesz–KDNP

Budafokon lakunk feleségemmel és három gyer-
mekünkkel, aktív tagjai vagyunk a helyi refor-
mátus közösségnek. Mindhárom gyermekem 
dél-budai iskolába jár. Azért szeretünk itt élni, 
gyermeket nevelni, mert biztonságos, szép kör-
nyezet jó adottságokkal, kiváló oktatási intézmé-
nyekkel. Meghatározó része a politikai hitvallá-
somnak a nagycsaládos létünk minden értéke. 
Hiszem és vallom, hogy Magyarország akkor 
lehet erős és sikeres ország, ahol mindenki meg-
találja a számítását és boldogságát, ha központba 
helyezzük a családokat.

A Fidesz alapító tagja vagyok, immáron 30 éve 
aktívan tehetek azért, hogy Magyarország független, szabad országgá 
legyen. Most ismét azt kell lássuk, hogy a nehezen megszerzett nemze-
ti önrendelkezésünket, szabadságunkat különböző szervezetek fenye-
getik.

Magyarország soha sem adta fel magát, küzdött a tatár, a török, 
az orosz megszállók ellen, soha nem adta fel önmaga kultúráját és ér-
tékeit. Tartozunk annyival elődeinknek, hogy az általuk kitaposott, 
keskeny ösvényen továbbmegyünk, és megóvjuk keresztény, európai, 
szabad ország mivoltunkat.

Országgyűlési képviselőként változatlanul küzdök nemcsak Ma-
gyarországért, nemzetünkért, hanem a helyi közösségek érdekeiért is.

Dél-Buda erősödik, fejlődik. Rendbe tettük Nagytétény központját, 
a Fehérvári utat a villamospályákkal és lakótelepeink jó részét. Fel-
újítottuk a Szent Kristóf és a Káldor Adolf Rendelőintézetet, a Nyéki 
Imre Uszodát, a BMTE Sportcsarnokot és -pályát, valamint a Budafoki 
Szomszédok Piacát. Előkészítettük, és ha a választóktól bizalmat ka-
punk, megépítjük a dél-budai centrumkórházat, amely jelentősen növe-
li majd az itt lakók egészségügyi ellátásának színvonalát. Megépítjük 
a Galvani hidat, hiszen a dinamikusan fejlődő városrész közlekedését 
sem hanyagolhatjuk el.

Óvjuk és védjük a továbbiakban is azokat az értékes zöld felületeket, 
parkokat, fasorokat, amelyek különlegessé és élhetővé teszik Dél-Bu-
dát.

Most újra a bizalmát kérem, hogy folytathassuk a közös munkát. 
Számítok Önre!
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Orosz Anna
Momentum

A Momentum egy új politikai mozgalom, amely 
2017 januárjában tört be a köztudatba. Egy hó-
nap leforgása alatt, 1800 aktivista segítségével 
266 151 aláírást gyűjtöttünk össze azért, hogy 
népszavazáson dönthessenek az emberek arról, 
vajon szeretnék-e, hogy Budapest 2024-ben olim-
piát rendezzen. Ezzel az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb sikeréhez járulhattunk hozzá, és egyben 
megmutattuk: nem csak a parlamentből, és legfő-
képp nem csak kormányról lehet változást elérni.

Olyan politikára van szükség, amely az embe-
rek meghallgatásáról és megértéséről szól. Ahol 
a teljesítmény a siker záloga, és ahol a szolidaritás 
magától értetődő. Ahol a kérdések nyitottak, és ahol a cél a magyar 
emberek közös sikereinek elérése. Ahol soha többé nem lehet elvitatni 
senki magyarságát eltérő véleménye miatt. Ahol a politikusok az or-
szág házába azért mennek be, hogy az emberekért dolgozzanak.

Közgazdaságtudományi tanulmányaimat itthon és Berlinben végez-
tem. Az elmúlt öt évben oktatáspolitikai és foglalkoztatáspolitikai 
elemzésekkel foglalkoztam. Azért kezdtem el politikával foglalkoz-
ni, mert nem akartam tovább tétlenül nézni, hogy a hanyag és szak-
maiatlan politikai döntések gyerekek és felnőttek tömegeinek sorsát 
pecsételik meg. Az fűt, hogy tegyek azért: Magyarország egy olyan 
hely legyen, ahonnan sem mi, sem a gyerekeink nem akarnak majd 
elmenni. Sőt, hogy elképzelni se tudják majd, miért akarhatott innen 
valaha is bárki elmenni.

Szeretnék minél többet megtudni a dél-budaiak elképzeléseiről. Csa-
patommal gyakran tartunk fórumokat és utcafórumokat, erről a Face-
book-oldalamon (https://www.facebook.com/oroszanna.momentum/) 
tájékozódhat. A részletes programunkat eléri a program.momentum.
hu cím alatt, és szívesen várom kérdéseiket is az orosz.anna@momen-
tum.hu e-mail címen is.

Dr. Staudt Gábor
Jobbik

Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom országgyűlési képviselője-
löltje. Dél-Budán születtem, itt nőttem fel, és azó-
ta is itt élek. A Kempelen Farkas Gimnáziumban 
érettségiztem, ezt követően 2007-ben az ELTE 
jogi karán szereztem diplomát, majd 2015-ben 
ugyanitt nemzetközi és európai mesterjogász 
másoddiplomát. Szeretem azt a békés, családias 
hangulatot, ami ezen a környéken várja haza az itt 
élőket, de jól ismerem a térség problémáit is. 2002 
és 2010 között a XXII. kerületi német önkormány-
zat, 2006 és 2010 között pedig a XXII. kerületi 
önkormányzat képviselő-testületének tagja vol-
tam, ahol a Kulturális, Sport- és Turisztikai Bizottság elnöki pozícióját 
is betöltöttem. 2010-ben és 2014-ben a Jobbik főpolgármester-jelöltje-
ként indultam, amivel jelentős tapasztalatot szereztem az egész fővá-
rost érintő kihívásokról is. 2010-ben országgyűlési képviselőnek vá-
lasztottak, azóta is az egyik legaktívabb tagja vagyok a parlamentnek.

Sajnos lakókörnyezetünket elkerülték a valódi fejlesztések, a létre-
jött beruházások pedig átfogó koncepció nélkül, sokszor a befektetői 
és korrupt politikusi érdekek mentén valósultak meg. Köztudott tény, 
hogy a kormány számára mostohagyermek Budapest, de még a szűkös 
fővárosi forrásokból is aránytalanul kevés jut Buda déli részére. Ezzel 
szemben a Jobbik az alábbi konkrét programpontokat fogja megvalósí-
tani, a térség fejlődése érdekében: 

• Dél-Buda főbb bevezető útjaihoz nagy kapacitású P+R parkolóhá-
zakat építünk, így csökkentve az átmenő forgalmat 

• Összekötjük a 4-es és a 2-es metrót, egyúttal kivezetjük Gazdagré-
tig, és a vasutat is a fővárosi közlekedéshez illesztjük 

• A Dunát Dél-Buda ékkövévé tesszük: a természeti értékek megóvá-
sával sport- és szórakoztató övezeteket alakítunk ki 

• Munkahelyteremtő programokat indítunk be, hogy ne kelljen az itt 
élőknek naponta több órát ingázással tölteniük 

• Jogszabály-módosítással elindítjuk a zártkerti övezetek belterület-
be vonását, és ezzel fejlődő városrészeket hozunk létre

LEGYEN DÉL-BUDA A DUNA JOBBIK OLDALA!

Pitz Dániel
LMP

Ha politikáról beszélünk, sokszor csak kétes 
hátterű, unott embereket látunk, akik sok éve 
ugyanazokat az üres vezérmondatokat mondják. 
Számomra fontos, hogy végre a fiatalok is képvi-
selve legyenek az Országgyűlésben, és hangju-
kat hallatva olyan országot építhessünk, mellyel 
jelentősen csökkenthetjük a kivándorlást, és így 
a jövő magyar generációja ismét Magyarországon 
születhet meg.

De nemcsak a fiataloknak, hanem mindenkinek 
vissza kell adni a hitet abban, hogy igenis bele 
lehet szólni a minket érintő, az életünkről szóló 
döntésekbe, és tudjuk alakítani azokat. Mi a Lehet 
Más a Politikával valódi alternatívát kínálunk, hogy ne a múlt bukott 
politikusai és a kisebbik rossz között lehessen csak választani. Az or-
szágban rendszerszintű átalakításokra van szükség. Megoldást kell 
találni például a társadalmi szakadékra, amely a gazdagok és a sze-
gényebbek között egyre csak nő, míg a középosztály lassan teljesen 
eltűnik. Az nem lehet, hogy valaki napi 8 óra munka után nem tud tisz-
tességesen megélni a béréből. Az egészségügy helyzetének kezelése 
a másik kulcskérdés. Azonnal növelni kell az egészségügyre fordított 
kiadásokat, az ugyanis elfogadhatatlan, hogy Újbudán, például a Szent 
Imre Kórházban, órákat kell várni a sürgősségi ellátásra, miközben 
tao-pénzekből drága sportfejlesztések valósulnak meg, és a beígért 
szuperkórház megépülése is egyelőre csak mese.

A Paks2 atomerőmű építésének leállításával minden újbudai jól fog 
járni, ugyanis az építésre szánt összegből minden háztartásnak egy-
millió forintot fogunk adni energetikai korszerűsítésre, így jelentősen 
csökkentve a fogyasztást és a rezsiköltségeket.

Újbuda a Szent Margit Gimnáziumban töltött éveim óta a minden-
napjaim része, és remélem, hogy április 8. után valódi képviselettel 
jobbá, élhetőbbé és nagyszerűbbé tehetjük ezt a kerületet.

Szeibert Márton
AQP

Az AQUILA Párt színeiben indulok a választá-
son. A BME Gépészmérnöki Karán végeztem, 
jelenleg termelési mérnökként dolgozom. Szabad-
időmben önkéntes munkákat végzek az AQUILA 
közösségben: diákokat korrepetálok matematiká-
ból, fizikából, és kórházi elfekvő betegekhez járok 
lelki segélyt adni, valamint segítem a párt honlap-
ját szerkeszteni.

Politikai nézetem: fárasztónak és kiábrándító-
nak tartom a mai politikát. Az ember a tekintetét 
a földre szegezi, és a lelket meggyötri a folyama-
tos hazudozás, hatalmi harcok. Az AQUILA szó 
sast jelent, és a sasok a Nap felé repülnek. Nekem 
és az AQUILA közösségnek mint pártnak az egyetlen célja, hogy ezt 
a lelkületet sugározza. Bármilyen eredménnyel végződjenek a válasz-
tások, akárcsak négy évvel ezelőtt, mi most sem tudunk sem veszíteni, 
sem nyerni. Katolikus életünk, rendi fogadalmunk alapján egyértel-
mű, hogy mi Isten gyermekeiként szolgálunk, függetlenül attól, hogy 
éppen milyen földi pozícióban vagyunk. Platón kifejti Az állam című 
művében, hogy azokat az embereket, akik lelki életet élnek, kényszerí-
teni kellene arra, hogy közszerepeket vállaljanak, hogy politizáljanak, 
mert pont ők, akik ideálisak lennének arra, hogy ezekben a szerepek-
ben igaz módon dolgozzanak, pont ők nem akarnak ebben részt venni, 
nem érdekli őket a hatalom.

A szellemi tevékenységek mellett sok fizikai munkát is végzünk, pél-
dául építettünk egy nyolc méter átmérőjű körtemplomot. Az AQUILA 
Párt azonban politikailag semmi módon sem kapcsolódik egyik egy-
házhoz sem. Nem kötődünk sem párthoz, sem külföldhöz, nekünk 
csak Isten a főnökünk.

Mi pénz hiányában nem vagyunk nagy párt, de ahogyan a karita-
tív tevékenységeink, úgy a politikai megnyilvánulásaink is önzetlenül 
az embertársainkért vannak. Nincs semmi, amivel zsarolni vagy lefi-
zetni tudnának minket. Kampányfinanszírozást sem veszünk fel.

Szent Ágoston: „Csak az a társadalom lehet boldog, amelynek ki-
rálynője az igazságosság, törvénye a szeretet és végcélja az örökkéva-
lóság.”



 | 2018. március 28. | 18 VÁLASZTÁS

Újbuda 
képviselőjelöltjei

Budapest 2. számú  
országos egyéni választókerület

Benyovszky Gábor Munkáspárt

Fischer Roland MKKP

Kreitler-Sas Máté LMP

Gy. Németh Erzsébet DK

Dr. Simicskó István Fidesz–KDNP

Dr. Bardócz-Tódor András Jobbik

Bedő Dávid Momentum

Kóber György Együtt

Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna SEM

Budapest 18. számú  
országos egyéni választókerület

Hotz Antal MKKP

Molnár Gyula MSZP–Párbeszéd

Dr. Hajdu Nóra Együtt

Németh Zsolt Fidesz–KDNP

Szeibert Márton AQP

Pitz Dániel LMP

Orosz Anna Momentum

Dr. Staudt Gábor Jobbik

Országos pártlisták
Sportos és Egészséges  

Magyarországért Párt (SEM)

Momentum Mozgalom

Demokratikus Koalíció (DK)

Szegény Emberek Magyarországért Párt (SZEM)

Közös Nevező 2018

Európai Roma Keresztények  
Jobblétéért Demokratikus Párt (EU.ROM)

Összefogás Párt

Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP)

Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
Párbeszéd Magyarországért Párt

Iránytű Párt

Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP)

Magyarországi Cigánypárt (MCP)

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

Net Párt (NP)

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Magyarországon Élő, Dolgozó  
és Tanuló Emberek Pártja (MEDETE)

Magyar Munkáspárt

Együtt – A Korszakváltók Pártja

Családok Pártja

Lehet Más a Politika (LMP)

Tenni Akarás Mozgalom

Rend és Elszámoltatás Párt

Kell az Összefogás Párt (KÖSSZ)

SZAVAZÓKÖR CÍME: SORSZÁM:
XXII. Tompa utca 2–4. (Kolonics György Általános Iskola) 1 , 2 , 3 , 6 
XXII. Kápolna utca 2–4. (Kozmutza Általános Iskola) 4 , 5, 19 
XXII. Anna utca 13–15. (BNA Gimnázium) 5, 7, 8
XXII. Szent István tér 1. (Nádasdy Általános Iskola) 9 , 10  
XXII. Dózsa György út 84–94. (Baross Általános Iskola) 11 , 16 , 24 , 26 , 34 
XXII. Gádor utca 101–105. (Gádor Általános Iskola) 12 , 20 , 21 , 22 
XXII. Árpád utca 2. (Árpád Utcai Általános Iskola) 13 , 15 , 17 , 18 
XXII. Ják utca 44–46. (Zöldecske Tagóvoda) 14 
XXII. Pannónia utca 50. (Herman Ottó Általános Iskola) 23, 25
XXII. Dévény utca 62. (Herman Ottó Általános Iskola) 27 
XXII. Közgazdász utca 9–11. (Kempelen Farkas Gimnázium) 28 , 29 
XXII. Bartók Béla út 6. (Bartók Általános Iskola) 30 , 31 , 33 , 36 
XXII. Rákóczi út 16. (Rózsakerti Általános Iskola) 32
XXII. Nagytétényi út 291. (Hugonnai Általános Iskola) 35, 37
Sopron út 50. (Ált. Isk.) 81, 82, 83, 84, 85, 86
Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 87 , 88 , 100 , 109 , 110 , 111 
Bükköny utca 2–4. (GAMESZ) 89 
Kiskőrös utca 1. (Ált. Isk.) 90, 97, 98, 99, 112, 113
Gyékényes utca 45–47. (Albertfalvi Köz. Ház) 91, 92
Bükköny utca 9. (Óvoda) 93 , 94 , 95 , 96 
Bikszádi utca 11–15. (Ált. Isk.) 101, 102, 104 
Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 103 
Bikszádi utca 61–63. (Ált. Isk.) 105, 106, 107, 108
Kecskeméti J. utca 14. (Ált. Isk.) 114, 115, 116, 117
Kamaraerdei út 16. (Szoc. Otthon) 118 

SZAVAZÓKÖR CÍME: SORSZÁM:
Bartók Béla út 29. 1 
Köbölkút utca 27–29. (Ált. Isk.) 2, 3, 4, 5
Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.) 6, 7, 8, 9
Egry József utca 3–11. (Ált. Isk.) 10 , 11, 12, 13, 14, 15
Bogdánfy utca 5/B (Gimnázium) 16, 17
Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 18 , 19, 20, 26, 27, 28
Váli utca 1. (Gimnázium) 21, 22, 23, 24, 25
Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.) 29 , 30, 33, 34, 35  , 36
Aga utca 10. (Óvoda) 31, 32
Zólyomi út 20–22. (Óvoda) 37, 38
Érdi út 2. (Ált. Isk.) 39 
Dayka Gábor utca 4/B (Óvoda) 40, 41, 42
Érdi út 2. (Ált. Isk.) 43 , 44 , 45 
Csíkihegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 46 , 47 , 48 , 55 , 56 , 57 , 58 
Beregszász út 10. (Öveges József Szakiskola) 49
Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 50, 51, 52, 53, 54
Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 59
Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 60 
Beregszász út 10. (Öveges József Szakiskola) 61, 62
Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 63 , 64, 65 , 66, 67
Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.) 68
Keveháza utca 2. (Ált. Isk.) 69
Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.) 70, 71
Mérnök utca 42. (Óvoda) 72 , 73 , 74 
Keveháza utca 2. (Ált. Isk.) 75, 76, 77, 78
Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 79 , 80 

akadálymentes  
átjelentkezők és települési szintű lakcímmel rendelkezők számára kijelölt  
átjelentkezéssel és külképviseleten leadott szavazatok számlálására kijelölt 
Forrás: valasztas.hu

A 2. választókerület szavazókörei

A 18. választókerület szavazókörei
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Tisztelt Választópolgárok! 
 

A 2018. április 8-i országgyűlési képviselő-választással kapcsolatban  
a következőkről tájékoztatom Önöket:

A szavazás napján reggel 6.00 órától este 19.00 óráig SZEMÉLYESEN szavazhatnak a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok abban a szavazókörben, amelynek a névjegyzékében szerepelnek.  

A szavazóhelyiség pontos címét a névjegyzékbe vételről szóló választási értesítő tartalmazza,  
melyet postai úton, minden szavazópolgár 2018. február 9-étől kezdődően kézhez kapott.

 
Kérjük, hogy a szavazás meggyorsítása érdekében a választási értesítőt a szavazás napján hozzák magukkal.

 
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére – akiknek lakcíme csak a Budapest, XI. kerület 

címet tartalmazza –, illetve az átjelentkező választópolgárok részére – akik a szavazás napján Magyarországon,  
de a magyarországi lakcímüktől eltérő szavazókörben kívánnak szavazni – a szavazás helyéül  

a 035. számú szavazókör (Bocskai István Általános Iskola, 1113 Budapest, Bocskai út 47–49.) lett kijelölve.

FONTOS HATÁRIDŐ: 2018. április 6. (péntek) 16.00 óráig
A mozgóurna iránti kérelmek megérkezésének határideje a Helyi Választási Irodához.

(Mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságnál nyújtható be.)  
Mozgóurnát csak egészségi állapota vagy fogyatékossága,  

illetve fogva tartása miatt mozgásában gátolt szavazópolgár igényelhet.
Kérjük, hogy mozgóurna iránti igényüket lehetőleg előzetesen, minél hamarabb nyújtsák be elektronikusan  

a www.valasztas.hu oldalon, avagy meghatalmazott útján, vagy személyesen,  
illetve levélben a Helyi Választási Irodához:

 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. földszint 1., munkanapokon 08.00–16.00 óra között.
 

FONTOS VÁLTOZÁS:
A Budapest XI., Egry József u. 3–11. szám alatt található szavazókörök (010, 011, 012, 013, 014, 015) intézményének 
neve megváltozott. A régi BME Két Tanítási Nyelvű Gimnázium helyett Újbudai Széchenyi István Gimnázium lett.

 
A SZAVAZÁS MENETE:

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította  
a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét,  

és az illető szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
Személyazonosság, személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján  

is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
 

MOZGÓURNA-KÉRELMEK TELJESÍTÉSE:
Az igénylést követően, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja – akik megbízólevelükkel igazolják 

magukat – felkeresi a mozgóurnát igénylő választópolgárt a lakóhelyén vagy a mozgóurnás kérelemben megadott 
tartózkodási helyén, hogy szavazatát leadhassa.

A mozgóurnát igénylő választópolgár kérelemben feltüntetett adatainak pontosan meg kell egyezniük 
a személyazonosító igazolványában és a lakcímkártyáján található adatokkal, ellenkező esetben a kérelmet el kell 

utasítani.
 

Fontos információ, hogy aki előzetesen mozgóurnát kért,  
az a lakcíme szerinti szavazókörben személyesen nem szavazhat.

 
További információkkal kapcsolatban tájékozódhatnak  
a www.valasztas.hu és a www.ujbuda.hu weboldalon.

 
Budapest, 2018. március 20.

 Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s.k.

Helyi Választási Iroda Vezetője
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TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁS
AZ APRITÉKOLÓ GÉP IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HELYSZÍNENKÉNT KIZÁRÓLAG 

AZ ALÁBBI NAPOKON VAN LEHETŐSÉG A GALLYKUPACOK KIHELYEZÉSÉRE:

SASHEGY
SASAD (Sasadi út és Dayka Gábor utca közti terület)

SASAD (Rétköz utca és Sasadi út közti terület)

GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
PÉTERHEGY
KELENVÖLGY
ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
ALBERTFALVA (Hengermalom út – Fehérvári út – Duna által határolt terület)

ALBERTFALVA (Etele út – Fehérvári út – vasút által határolt terület)

KELENFÖLD (Hengermalom út – Fehérvári út – Dombóvári út – Duna közti terület)

KELENFÖLD (Sárbogárdi út – Fehérvári út - Etele út közötti terület)

SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
GELLÉRTHEGY

ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 

MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

09.
11.
15.
18.
22.
25.
02.
06.
08.
10.
13.
15.
17.

Tisztelt Újbudaiak!

Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával, április 9. és 
május 17. között ezúttal is biztosítja a felhalmozódott ágak, gallyak aprí-
tékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhulladékot idén 
körzetenként 1-1 nap, házhoz menő rendszerben szállítjuk el a nagytakarí-
tási napokkal összehangoltan. Fontos információ, hogy a gép füvet, faleve-
let nem tud aprítékolni, kivéve a gallyakon, ágakon található leveleket. Idei 
évben is előzetes bejelentés nélkül, körzetenként csak a megadott napon 
vehető igénybe a szolgáltatás. Kérjük, hogy a gallykupacokat a megadott 
napon készítsék össze és helyezzék el ingatlanjaik elé, jól megközelíthető 
módon. Ingatlanonként legfeljebb 5 m³ gally elszállítását tudjuk biztosítani.

A meghirdetett időpontnál később kihelyezett zöldhulla-
dékot nem áll módunkban elszállítani!

Amennyiben az ingatlana környezetében lévő közterület jellege miatt nem 
tudja kihelyezni az ágakat, kérjük a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen jelezze.

Miért környezetkímélő a gallyak aprítékolása?

Az aprítékoló gép a nyesedékeket a térfogatának ötödére darálja össze. 
A gallydarálás során a használhatatlan nyesedékből csak apríték keletke-
zik, ami többféleképpen hasznosítható, és nem veszi el a helyet az egyéb 
módon nem hasznosítható háztartási és építési hulladéktól. Az aprítékolt 
nyesedék könnyen visszakerül a körforgásba, hiszen komposztálással ki-
váló kerti talaj készíthető belőle, de alkalmas kerti utak burkolására, vala-
mint fűtőanyagként is felhasználható.

1.

3.
2.

4.

5. 6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

9.

Április 6–22.

Allee Bevásárlóközpont

Környezettudatos stílusban megálmodott 
divatbemutatóinkon üzleteink tavaszi és nyári kínálata vár!

Alkoss velünk workshopjainkon újrahasznosított
anyagokból stílusos darabokat!

Csodáld meg kiállításunkat magyar 
designerek újragondolt ruhakölteményeiből!

TTanulj velünk otthonodból ökotudatos
környezetet varázsolni!

Gondold
újra!

Ne felejts el regisztrálni az ingyenes DIY workshopokra! Részletek: www.allee.hu

     
Részletek: allee.hu

     
fős utazást   2Nyerj 

Koppenhágába!
A nyereményjáték első 1000 résztvevője

egyedi vászontáskát kap
ajándékba!


