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Minden nap
a Föld Napja
Minden újbudai lakó élvezze a kerület zöld
felületeit, ismerje meg természeti értékeit, legyen minél többet a szabadban – vallja
az önkormányzat értékrendje. Ez határozza
meg a közterületek fejlesztését és az oktatási
intézmények megújítását is. A 2016-ban elkezdett zöldfalprogram részeként már több
mint negyvenmillió forintot fordított az önkormányzat arra, hogy ily módon is javítsa
az óvodások életminőségét, most áprilisban
a Lecke utcai Mozgolóda került sorra. Az óvodákban és bölcsődékben egyébként is figyelnek
a környezettudatos nevelésre, az intézmények

más eszközökkel is folyamatosan zöldülnek,
a gyerekek megismerhetik a természet értékeit, azok fontosságát. Az április 22-i Föld Napja eseményein vagy a Sas-hegyre szervezett
túrákon minden évben rengeteg gyerek vesz
részt, immár az iskolásokkal együtt. A kerületi zöld fejlesztések természetesen az idősebb
generációkat is szolgálják, hosszú távú, tudatos munka eredményeként újultak meg olyan
területek, mint a Bikás park, a Kék-tó környéke vagy a kamaraerdei Nagy-rét. Az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel a kerület
faállományának, ennek jegyében ültettek el

Tünemények – kiállítás
az Újbuda Galériában

tavaly 1111 fát, az ehhez kapcsolódó faörökbefogadási programot pedig idén új felhívással
hirdetik meg.
A környezettudatosságra építette legújabb
kampányát a kerületben működő Allee Bevásárlóközpont is. A Föld megóvására fókuszáló „zöld héten” füstölgő gyárkéményekkel,
elektromos autóval, vagy éppen esőerdővel
a háttérben vonultak fel a divatshow modelljei, a vásárolni igyekvők pedig hazai dizájnerek különleges, újrahasznosított anyagokból
készült alkotásait is megtekinthették.
(Összeállításunk a 4–5. oldalon)
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Isten éltesse
az édesanyákat!

Magyarországon 1925-ben
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta
az első anyák
napi
ünnepet a májusi
Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját, melyet minden
évben május első vasárnapján ünneplünk
meg. Ilyenkor megköszönjük a szeretetet,
a gondoskodást, mindazt a jót, amit édesanyánktól, nagymamánktól kapunk. Ez
azonban nem csupán egy szimpla köszönet. Ez hála. Hiszen ők határozzák meg
életünk kezdetét, és aztán folytatását is.
Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor először kapcsolatba kerülünk –
sőt, már az előtt is –, és akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkön
át. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal,
problémánkkal és kérdéseinkkel fordulhatunk. Tőle tanuljuk az első szavakat,
édes anyanyelvünket, az első dalokat, meséket, illatokat és ízeket. Ő élteti hagyományainkat, nevel erkölcsre, szokásokra,
szemléletre. Önzetlenül adják a mindent
önmagukból, miközben egyáltalán nem
adják fel önmagukat. Egyszerre tudnak
sugárzó nők, odaadó édesanyák, figyelmes
feleségek, megbízható munkatársak lenni.
Szeretettel köszöntöm Önöket! Isten éltesse
az édesanyákat, nagymamákat!
Hoffmann Tamás
polgármester

Versmaratontól a Budapest100-ig
Újbuda is megünnepelte „saját” költőit a Magyar Költészet Napján. Április 11-én, József
Attila születésnapján a hagyományoknak
megfelelően az őrmezői Költők parkjában,
Kormos István, Zelk Zoltán és Kálnoky László szobránál helyezte el a megemlékezés virágait Hoffmann Tamás polgármester, Kormos
Anna, Kormos István lánya és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő. A koszorúzás
a kerületi versmaraton nyitánya volt: először
az óvodások rajtoltak, őket az iskolások, majd
a civil és szenior versmondók, valamint a maratonra érkező látogatók követték. A költészet
napjához kapcsolódott április 13-án, pénteken
a XVII. Újbudai Jancsó Adrienne Vers- és Prózamondó Verseny is, amelyre ezúttal babonáról szóló művekkel nevezhettek az újbudai
általános és középiskolák legtehetségesebb
előadói.
Idéntől már a Magyar Próza Napját is megünneplik az irodalombarátok, mégpedig április 14-

én, Esterházy Péter születésnapján. A csaknem
két esztendeje elhunyt író köztudottan szerette
a futballt, maga is igazolt játékos volt, így érthető, hogy a Fiatal Írók Szövetsége és a József
Attila Kör tagjai focitornát rendeztek tiszteletére. Az első, öt csapat részvételével lebonyolított
Futball-EP helyszíne a Bikás park volt, a szervezők bíznak abban, hogy hagyományt tudnak
teremteni. Ez utóbbi már sikerült a 2011-ben útjára induló Budapest100 kitalálóinak, a főváros
rejtett értékeit feltáró projekt egyre népszerűbb
lett az évek során. Idén a szervezők kilépnek
a házak udvaráról, és Nyissunk a térre! mottóval huszonnégy térre invitálják Budapest rajongóit. Újbudán a Gárdonyi tér az egyik helyszín,
itt az érdeklődőket erre az alkalomra szervezett
programokkal is várja a B32 Galéria. A másik
célpont a ’30-as évek jellegzetes házaival körbevett Károli Gáspár tér, amelynek történetét rendhagyó tárlaton mutatják majd be.
(Írásaink a 9. és a 11. oldalon)
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kék hírek

Gyilkosság Újbudán

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába április 6-án
16 óra 32 perckor érkezett bejelentés, hogy
a Nándorfejérvári úton egy férfit leszúrtak.
A helyszínre érkező rendőrök elfogták a budapesti K. Gézát, aki előzetes szóváltást
követően késsel mellkason szúrta 42 éves
ismerősét. Az áldozat a helyszínen életét
vesztette. A BRFK emberölés bűntett miatt
indított nyomozást a 48 éves férfi ellen.

Első munkanapján lopott
A 26 éves budapesti G. Benjámin március
26-án – testvére nevét és adatait felhasználva – munkát vállalt egy újbudai dohányboltban, majd egy nap betanulást követően
alkalmazottként dolgozott az üzletben.
A férfi azért nem a saját adatait használta, mert tudta, hogy körözik. G. Benjámin
az első munkanapján, amikor egyedül maradt a trafikban, kivette a kasszából a bevételt, és azt 21 doboz cigarettával együtt
elvitte. Pár nap elteltével visszament az üzlethez, betörte a bejárati ajtó üvegét, és ellopta a kasszában lévő pénzt. Az újbudai
rendőrök a bolt kamerafelvételei alapján
keresni kezdték a férfit, akire április 5-én,
a Szombathelyi téren figyeltek fel. Az elkövető észrevette a járőröket, és megpróbált
elfutni, majd amikor utolérték, egy útlevéllel igazolta magát, amelyen a saját fényképe
mellett testvére adatai szerepeltek. A rendőrök azonosították G. Benjámint, megállapították, hogy körözés van kiadva ellene,
ezért elfogták. A XI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói az elkövetőt lopás és más
bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és előterjesztést
tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.

Nagy elismerés a Muzsikás
gyermektáncház tanárnőjének
Az FMH Muzsikás gyermektáncházában évek óta dolgozó Littner Anita
táncos, táncpedagógus kapta az idei
Táncháztalálkozón a Táncház Érmet.
Nagy meglepetés érte április 17-én az FMH gyermektáncházában a kicsiket és szüleiket, mert a program
egyszer csak megszakadt. A terembe Szűcs Ferenc,
az intézmény szakmai igazgatója és Zánki-Tóth Enikő
szakmai vezető lépett be egy virágcsokorral. A fiatal
tánctanárnőnek, ahogy a gyerekek nevezik, Anita néninek gratuláltak a Táncház Éremhez.
A Muzsikás együttes egyike a magyar táncházmozgalom elindítóinak, de ők ma már nem húzzák
a talpalávalót ilyen eseményeken, csak a legkisebbeknek szóló nagymúltú táncházat tartották meg.
– Ez lelki ügy – fogalmazott Hamar Dániel, a Muzsikás egyik alapítója. – Látni a gyerekeket, ahogy

először kerülnek kapcsolatba a magyar népzenével, a hangszerekkel, nagyon felemelő érzés. Ez egy magvetés – mondta lapunknak a bőgő Kossuth-díjas mestere.
Littner Anita annak idején Bakonyi Ernő tanítványa volt,
aki mintegy két évtizeden át vezette az FMH-ban a Muzsikás táncházat. Amikor a Savanyúként vagy Saviként emlegetett tánctanár 2012-ben elhunyt, Anitára maradt a feladat,
és ő meg tudta őrizni a gyermektáncház népszerűségét.
Hamar Dániel szerint Anita sikere abban rejlik, hogy
nemcsak szereti a gyerekeket, de őt is nagyon szeretik
a gyerekek. Maga az ifjú díjazott úgy látja, talán annak köszönheti a növendékek bizalmát, hogy mindig mosolyog.
Egy biztos, nagyon szeret gyerektáncházat tartani, és lelkesedése továbbra is töretlen.
(D. B. S.)

Női sarok az érzelmekről

ügyintéző
Rovatunk a mindennapi életben felmerülő
gyakorlati kérdésekkel és azok minél
egyszerűbb megoldásával foglalkozik.
Ötleteiket, témajavaslataikat
a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Közel a nyár
– érvényes az útlevél?

Polus Enikő,
az Újbudán működő
Mesekő Alapítvány
alapítója és ügyvezetője érkezett április
18-án az Albertfalvi
Közösségi Ház sorozatának érzelmi
intelligenciáról szóló
beszélgetésére.

Polus Enikő sokoldalú, kifogyhatatlan
energiákkal
rendelkező szakember: egyszemélyben tréner, pedagógus, mentálhigiénés segítő,
fejlesztőpedagógus, szexuálterapeuta, mozgásterapeuta,
gyász- és veszteségfeldolgozó szakértő, egyetemi előadó
és mentor, de jótékonysági
rendezvények
szervezőjeként is találkozhattak már
vele.

Csöndes emlékezet

Szűcs Lászlónét (1932–2018) április 17-én búcsúztatták
családt agjai és volt munkatársai a Farkasréti temetőben. Fiatalon került fel egy Gyula melletti tanyáról a fővárosba.
A XI. kerületi tanácsnál népművelőként kezdett dolgozni,
közben elvégezte az egyetemet. Szűcs Zsuzsa – ahogyan sokan ismerték – a Népművelési Osztály vezetőjeként koordinálta az 1958-ban kerületi összefogással felépített Budai
Parkszínpad munkáját, majd évekig vezette az irodalmi esteket a Park Presszóban. 1976-ban az itt élő festőkkel és szob-

Szuggesztív előadásait sokan kedvelik, ezért is hívták
meg az Albertfalvi Közösségi Ház kulturális szervezői a Női sarok sorozat érzelmi intelligenciáról szóló
beszélgetésére. A szakértő
az érzelmi nevelés hiányosságaira is felhívta hallgatói
figyelmét. – Ahhoz, hogy
érzelmileg
intelligensen
tudjunk egymáshoz viszonyulni, nagyon fontos fej-

lesztenünk az érzelmi edukációt – fogalmazott.
Az érzelmi intelligencia
területéről azt emelte ki,
hogy mindenkinek képesnek
kell lennie felismerni megjelenő érzéseit, és azokat meg
kell tudnia különböztetni
egymástól. – Mindenki szánjon időt önmagára is, hogy
rendezni tudja érzelmi problémáit – tette hozzá.
(Újbuda)

rászokkal szorgalmazta az első kiállítóhely, a Bartók 32
Galéria létrehozását is. Kijárta a Fővárosi Tanácsnál, hogy
az 1978-ban eredetileg csak a Kelenföldi Klubkönyvtárnak
készülő Budapesti Művelődési Központban külön csoport
szervezze a lakótelep kulturális életét. Ekkor kezdték el
a Bikás dombon a nagyobb lakossági szabadtéri rendezvények szervezését. Szűcs Zsuzsa 1983-tól nyugdíjba vonulásáig vezette a kerület összevont Oktatási-nevelési, Kulturális, Sport, Egészségügyi és Gyámügyi Osztályát.

Bár az EU-n belül személyi igazolvánnyal is utazhatunk,
a világ legtöbb országába továbbra is útlevél kell. Nyaralás
előtt tehát érdemes időben ellenőrizni az úti okmány érvényességét.
Akár első útlevelet szeretnénk, akár újat a lejáró régi helyett, mindenképp csak személyesen lehet igényelni az okmányt, az ország bármelyik kormányablakában. Kivéve,
ha a kérelmező még nincs tizenkét éves, ekkor elegendő
a törvényes képviselőknek megjelenni. Ennél idősebbek
kizárólag akkor kérvényezhetik meghatalmazott útján
az útlevelet, ha kezelőorvosi igazolással bizonyított, hogy
egészségügyi okból nem tudnak megjelenni a hivatalban.
Igényléskor a személyazonosságot és a lakcímet igazolni kell. A megfelelő igazolványok hiányában anyakönyvi
kivonat, vagy ha van előző, még le nem járt útlevél, akkor
annak segítségével is megindítható az eljárás. Az útlevél
kiállítása illetékköteles, tizennyolc és hatvanöt év közötti életkorú kérvényező esetében öt évre 7500, tíz évre
14 000 forintért kapjuk meg. Hatéves korig három évre, hat
és tizennyolc év közöttiek esetében pedig öt évre állítják
ki a fénykép mellett biometrikus adatot (ujjlenyomatunkat)
is tartalmazó okmányt. Kedvezmény vehető igénybe kettő,
három vagy több gyermek esetén, a kicsik útlevele akár ötszáz forint is lehet. Hatvanöt év felett ingyenesen igényelhető a dokumentum.
Azért is szükséges a személyes megjelenés, hogy a fotót
és az ujjlenyomatot a hivatal helyben elkészítse. Az ujjlenyomat tizenkét éves kor alatt nem kötelező, az ennél idősebbek azonban csak akkor mentesülnek alóla, ha orvos
igazolja, hogy képtelenek lenyomatot adni – ők csupán egy
évre kapják meg az útlevelet.
Érdemes előre tervezni, mert a normális ügymenet ideje harminc nap, bár általában ennél hamarabb kész szokott lenni az úti okmány. Akinek ez túl sok idő, felárért
soron kívüliséget (hét nap), sürgősséget (három nap) vagy
azonnali kiállítást (24 óra) is kérhet, de ezek pótdíja akár
az alapi lleték többszöröse is lehet, tehát megéri időben elkezdeni a folyamatot.
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Bölcsődék Napja:
példát mutatunk

Országosan is példaértékű
tevékenységet folytatnak
a nevelők és gondozók
az újbudai bölcsődékben
– hangzott el a Bölcsődék
Napja rendezvényen.
A Bölcsődék Napját 2010 óta április 21-én (vagy az azt megelőző pénteken) tartják meg, miután
a Pesti Első Bölcsődei Egylet által
létrehozott ilyen intézmény 1852.
április 21-én nyitotta meg kapuit. – Újbudán ma is minden szülő
nyugodt szívvel veheti igénybe
a bölcsődéket, hiszen a magas
színvonalú nevelői tevékenység
folyamatosan fejlődik a kerületben. Egyre több a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozó, 2016
óta pedig a kisgyermekek nevelői
is bekerülhetnek a pedagógus életpályamodellbe – emelte ki Molnár
László alpolgármester a Bölcsődék
Napja rendezvényen a B32 Galéria és Kultúrtérben. – A szakmai
továbbképzéseken
előszeretettel
vesznek részt a pedagógusok, nevelők és gondozók, Újbudán hat
intézményvezető maga is tart ilyeneket – tette hozzá.
Az országosan példaértékű tevékenység bizonyítéka, hogy újabb
öt évre, 2023. március 31-éig
meghosszabbították az Egyesített
Bölcsődei Intézmények bázisintéz-

mény státusát. (Az egyebek között
módszertani területen illetékes
bázisintézményekből nyolc működik Magyarországon, a fővárosban
az újbudai mellett a kőbányai számít ilyennek.)
Mintaként szolgálhat az egész
országnak a kerületi környezettudatos nevelés is. – Az újbudai
bölcsődék elkötelezetten vállalták
a zöld szemléletmód elmélyítését
a dolgozók és rajtuk keresztül a kicsik, valamint családjaik körében –
mondta az alpolgármester.
A Bölcsődék Napján Hoffmann Tamás polgármester példaértékű megoldásként mutatta be
az intézmények környezettudatos
nevelési projektjeit. – A mezítlábas
és a fűszernövénykert, a gyíksimogató olyan programokat kínál ennek a korosztálynak, amelyekben
a gyerekek vidáman és kötetlenül
tanulhatnak természeti értékeinkről, a környezet-, valamint az állatvédelemről – tette hozzá.
A bölcsődei környezeti nevelési program részeként 2017 őszén
a szakdolgozók számára meseíró
és játékkészítő pályázatot hirdettek meg. A meseíró pályázatra kilenc mű érkezett, a díjakat
a Bölcsődék Napján adták át.
Az első helyezett a Pöttöm mese
lett a Pöttöm Bölcsődéből, a második a Mesevár Bölcsődéből – Mur-

vai-Czakó Eszter tollából – a Sashegy meséi. A különdíjat a Dúdoló
Bölcsődéből Nagy Andrea vihette
haza A néma kiskacsa című történetért.
A játékkészítő pályázatra húsz
munkával neveztek be, a játékok
nagy része természetes, újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagokból készült, és a gyermekek
kreativitásának fejlődését segíti
elő. A dobogós helyeket a Szobai
érzékelő ösvény (Bóbita Bölcsőde
irodai dolgozói), a Tapintós könyv
(Kolozsvári Katalin – Mesevár
Bölcsőde) és a Napocska (Sajtos
Otília – Dúdoló Bölcsőde) kapták,
különdíjas lett az összetett élményt
és ismeretet nyújtó Tapizó-matató házikó (Szűcs Anikó – Katica
Bölcsőde).
Kiemelkedő munkájáért idén
Polgármesteri Dicséretben részesült Csehné Suga Katalin (Napsugár Bölcsőde, kisgyermeknevelő),
Hoffmanné Muzsay Krisztina (Dúdoló Bölcsőde, kisgyermeknevelő), Varga Éva (Egyesített Bölcsődei Intézmények, bölcsődetitkár),
Gurlichné Vízaknai Márta és Illés
Henrietta (Bóbita Bölcsőde, SNI-s
gyermekekkel foglalkozó kisgyermeknevelők) és Vesztegné Kara
Ilona (Mogyoróskert Bölcsőde,
technikai alkalmazott).
(T. K.)

Zöld ajándék
óvodáknak

Nyolc újbudai óvodának
ajándékozott számítógépeket a kerületi székhelyű
Tata Consultancy Services
a társadalmi felelősségvállalás (CSR) jegyében.
Az átadó ünnepségen
Molnár László alpolgármester kiemelte: az önkormányzat és a Tata évek
óta jó kapcsolatot ápol,
és az adomány azt is bizonyítja, hogy a vállalat oda
figyel a környezettudatos
nevelésre.
Vályi Zsuzsa, a cég környezetvédelmi
koordinátora hangsúlyozta: a Tata is
fontosnak tartja, hogy a XI. kerület
oktatási-nevelési intézményei a természet szeretetére, a környezetvédelemre neveljék a gyerekeket. A kerület
ebben élen jár: országos összehasonlításban Újbudán van a legtöbb környezettudatos óvoda, egyikük már
elnyerte az örökös zöld óvoda címet.
A nyolc számítógép az újrahasznosítás jegyében került az intézményekhez, az eszközöket a Smart 11 Kft.
újította fel.

Akció a közterület megtisztításáért
Önkéntes szemétszedést szervezett
a Vitorlázó útnál és a Kőérberki útnál
a Falk and Ross Group Europe nevű
cég. Az akcióhoz több más vállalat is
betársult.
A meleg idő piknikre csábította a családokat, sétára a kutyásokat, sárkányreptetésre a fiatalokat
a Vitorlázó út és Kőérberki út környékén található területen. A 700 méter
hosszú sétaúton azonban
nincsenek szemétgyűjtők,
így a látogatók után rengeteg hulladék gyülemlett
fel. A munkába járók életét
egyre inkább megnehezítette a gumiabroncs-, sittés háztartásiszemét-halom
is. Ezért a promóciós textiltermékeket értékesítő német
cég leányvállalatának dolgozói, a szintén környékbeli

Bortársaság, Salus
Kft. és több más
vállalat alkalmazottaival összefogva,
önkéntes szemétszedési akcióba kezdtek. – A csaknem
három órán át tartó
munka során két
konténer telt meg –
mondta Einwachter
Zoltán, a Falk and
Ross Group Europe
ügyvezetője. A szükséges kellékek (kesztyűk, botok, láthatósági mellény, konténer) költségeit
a cég állta. – Reméljük, hogy akciónkkal példát mutathattunk, és arra buzdíthatjuk a kerületieket, hasonló esetben ők is így járjanak el – tette hozzá
az ügyvezető.

A környezettudatos nevelés, illetve
a CSR-akciók akkor igazán szerencsések, ha minden érintett szereplő részt
vesz a folyamatban az önkormányzattól az oktatási-nevelési intézményeken, a pedagógusokon és a szülőkön
át a vállalati szféráig és a szervezetekig. Ennek is köszönhető, hogy a helyi óvodák mindegyike büszkélkedhet valamilyen „zöld” eredménnyel:
van, ahol madárbarát vagy mezítlábas
kertet, esetleg zöld falat alakítottak
ki, a szemetet mindenhol szelektíven
gyűjtik, a felhasználható hulladékokból pedig rendszeresen apró tárgyakat
készítenek a gyerekek.
– A számítógépeket az Újbuda Környezettudatos Óvodája című pályázat részeként kapták az intézmények
– emlékeztetett Jánosné Szedlacsek
Éva, a Gazdagréti Óvoda vezetője.
Segítségükkel jelentősen csökkenhet
a papírhasználat – a legtöbb hivatalos dokumentumot ezután online küldik el –, emellett a pedagógusok is
jó hasznukat veszik a foglalkozások
megtervezésében.
Ősszel az önkormányzat országos
környezettudatos nevelési konferenciát szervez – jelentették be az ünnepségen.
(Újbuda)

fókusz

Idén is terveznek újabb közösségi kertet és faörökbefogadási programot

Zöld hullám a kerületi fejlesztésekben
Divattal a Föld megóvásáért
Füstölgő gyárkéményekkel, elektromos
autóval, esőerdővel a háttérben vonultak
fel a modellek az Allee Bevásárlóközpont
divatshow-sorozatán a Föld megóvásáról
szóló „zöld héten”. A látványos bemutatókat Lukács Gabi és Lakatos Márk
álmodta meg.

Minden korosztályt érintenek
a fejlesztések
Évek óta tervezett munka folyik annak érdekében, hogy minél több zöld lomb, rendezett park,
játszótér, pihenőhely és találkozási pont várja
a szabadban feltöltődni vágyókat. Lépésről lépésre alakult ki például a Bikás park jelenlegi
állapota. Először a futókör, a járdák, a világítás, a sportpályák, a pingpongasztalok és a kutyafuttató készült el, majd a parkőri irodának
és az illemhelynek is helyet adó kiszolgáló
épület. 2015-ben a park szökőkúttal, biotóval,
napozódombbal gyarapodott, egy évvel később
pedig kávézóval és játszótérrel. Ezen felül kibővült és rendezetté vált a Kék-tó sétánya – újjászületett a játszótér is –, Kelenvölgyben, a Bazsalikom utca korábban üresen álló területén
pedig pihenőpark létesült.
Kamaraerdőn is folyamatos fejlesztésekkel
újult meg a Nagy-rét, és alakult ki a tizenkét állomásból álló, interaktív természetismereti játékokkal kiépített tanösvény. A Bölcső utcai park,
illetve a Cirmos liget a Kérő utcában az idősebbeket várja szenior fitneszeszközökkel, sakkés kártyaasztalokkal, ivókúttal.

Környezettudatosság
a nevelésben
A 2012-ben indult Újbuda Környezettudatos
Óvodája programhoz már több mint 23 ezer óvodás, rengeteg szülő, nagyszülő, testvér, ismerős
kapcsolódott, hogy megismerjék kerületünk védendő természeti értékeit, növény- és állatvilágát. Az óvodákban 2014-ben indított madárbarát
program részeként csaknem négyezer gyermek
tanult madáretetőt készíteni, és ismert meg egyre több madárfajt. 2016-tól a szelektív hulladékgyűjtés erősítésére, valamint az újrapapír gyártására is külön felhívják az ovisok figyelmét.
A sikeres óvodai kezdeményezéseket követően 2015 óta az Újbuda Környezettudatos Bölcsődéje projekt segíti a környezeti nevelő munkát
és a bölcsődék „zöldülését”. Sok kert megszépült,
a gyerekek nagy örömére pedig „mezítlábas parkok” épültek.
A Föld Napja kerületi óvodai és iskolai eseményein évente 1000–1200 gyermek vesz részt.
A Madarak és Fák Napjának megünneplése
rendre 300–400 iskolás részvételével zajlik, míg
az Állatok Világnapjának pályázatára évente
mintegy 150 versenymunka érkezik az óvodásoktól és iskolásoktól.
Az önkormányzat szeretné elérni, hogy
minden kerületünkben tanuló gyerek legalább
egyszer bejárja a Sas-hegyet, megismerje természeti értékeit. A helyi óvodai és iskolai csoportok térítésmentes látogatására keretszerződést kötöttek, így 2014 és 2017 között csaknem
négyezer gyermek kereste fel a természetvédelmi területet. Idén április végén ismét
szervezett túrákkal várják az érdeklődőket.

fel azokat a tervezőket, akik PET-palackokból textilt
gyártanak, bicikligumi-belsőből bőrhatású dzsekit
készítenek, régi radiátorok rézelemeiből grandiózus
ruhákat alkotnak. A lehetőségek határtalanok, csupán
az a kérdés, hogy egy műalkotás vagy egy hordható ruhadarab a tervező célja.
Az állati eredetű anyagokból készülő ruházattal kapcsolatban Lakatos Márk az állatok kizsákmányolását
nagyobb problémának tartja, mint a hulladékképzést.
Emlékeztetett, hogy az egyik legnagyobb luxusszőrme-használó, a Versace divatház nemrég bejelentette,
felhagy a prémek alkalmazásával. Tavaly a Guccitól,
a Michael Korstól és Giorgio Armanitól érkezett hasonló hír. – A divatszakma egyébként a negyedik legszennyezőbb iparág, ezért nagyon fontosak az olyan
kezdeményezések, mint az Allee divathete – emelte ki
a divatguru.
Az előrejelzések szerint a fogyasztók mindinkább
a helyben gyártott, egyedi vagy egyedivé tehető multi-

Fotó: Allee Bevásárlóközpont

Zöld értékeket bemutató, ingyenes divatshow-sorozat kápráztatta el a közönséget az Allee Bevásárlóközpontban. Az érdeklődők megismerkedhettek
a legújabb trendekkel, miközben az Allee a Föld
megóvására is felhívta a figyelmet kampányával.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
és a Humusz Szövetség április 16–20. között szemléletformáló és interaktív módon nyújtott tájékoztatást
a természetvédelem, illetve a környezettudatos gondolkodás fontosságáról. Délelőttönként a XI. kerületi
zöldóvodák csoportjainak, valamint az ökoiskolai mi-

Minden újbudai lakó élvezze
a kerület zöld felületeit, ismerje
meg természeti értékeit, legyen
minél többet a szabadban – vallja
az önkormányzat értékrendje.
Ez határozza meg a fejlesztéseket,
a közterületek és az oktatási intézmények megújítását is.

Az önkormányzat 2011 óta évente egymillió
forinttal támogatja a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület fenntartását és megismertetését, az élőhelymegőrzési munkákat.

Közösségi kertek
Az első újbudai közösségi kertet Őrmezőn adták át 2013-ban, ezt követte a Kelenkert, aztán Albertfalván a Kondorosi Közösségi Kert,
a Nándorfejérvári útnál pedig a Hengermalom
Közösségi Kert. Kialakításukra 33,3 millió forintot fordított az önkormányzat. A tervek szerint idén a Fraknó utcában nyílik majd egy újabb
ilyen helyszín a kertészkedő városlakóknak.
A Zöld sziget pályázatot először 2009-ben írta ki
az önkormányzat, míg a Legszebb konyhakertek
országos programban immáron ötödik alkalommal vesz részt. Az idei pályázati kiírásait ebben
a lapszámunkban közöljük.

Megtisztuló zöld felületek
A komposztálókeretek egyszerűbbé teszik
a növényi eredetű hulladékok környezetkímélő újrahasznosítását a kerületi kertekben. Az öt
évre térítésmentesen használatba adott eszközök
igénylését Újbuda lakói megszokták, szívesen élnek a lehetőséggel.
A tavaszi és őszi nagytakarítás során nem
csupán a közterületek válnak tisztává, népszerű a kerület ingyenes szolgáltatása, a 2012-ben
bevezetett aprítékolás is. A kertekben felgyülemlő zöldhulladék, ágak, gallyak darabolásával
és elszállításával az illegális szemétlerakásokat

is csökkenteni kívánja az önkormányzat. Tavaly
a több mint 1300 köbméter illegális hulladék
elvitele 15 millió forintba került, az aprítékolás
keretében 779 köbméter zöldhulladékot vittek el.

A fák védelmében
Újbuda Önkormányzata nem csak a fakivágást
szabályozó rendelet előírásaival védi a kerület
faállományát. A kötelező pótláson túlmenően
2012 és 2017 között több mint háromezer fát
és csaknem harmincezer cserjét telepítettek, tavaly pedig az Újbuda Veled Zöldül projekt részeként 1111 fát ültettek el a közterületeken, ami
fővárosi szinten is egyedülálló. Az ehhez kapcsolódó faörökbefogadási programot 2018-ban új
felhívással hirdetik meg. A fák védelméhez tartozik az is, hogy az önkormányzat minden évben
ingyen elvégezteti a vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezését – magánterületeken is.
(Újbuda)

Szeressük
a környezetet, gyerekek!
Több száz óvodás és iskolás
vett részt a Föld Napja alkalmából rendezett kerületi
programsorozaton.
Idén is színes programokon vehettek részt
a kerületi gyerekek az önkormányzat által
rendezett Föld Napja eseménysorozaton április 20-án. A hagyományoknak megfelelően
a nap közös zenés reggeli tornával kezdődött
a Feneketlen-tónál. Ezt követte a közlekedési
társasjáték, a sólyombemutató, az állatok simogatása, a tobozbábok készítése, a rögtönzött
gyógynövény-tanfolyam és a gellérthegyi tájfutóverseny. A nyitóeseményen Hoffmann Ta-

más polgármester hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a gyerekek ne csak a négy fal között,
az iskolában halljanak és tanuljanak a környezetvédelemről, ezért szervezik minden évben
több zöldövezeti helyszínre is a programokat.
Huszonnegyedik alkalommal hirdették meg
a Föld napi Sas-hegyi Túrát. Április 24-ére
az óvodásokat, 25-ére az iskolásokat hívták
meg előadással színezett élménytúrára a Sashegyi Látogatóközpont munkatársai. A Föld
napi rendezvénysorozat célja, hogy a gyerekek
minél fiatalabb korban elsajátítsák a környezet, a természet értékeinek szeretetét, a környezettudatos szemléletmódot.
(Újbuda)

Zöld fal a Mozgolódában

nősítést elért intézmények diákjainak tartottak látványos foglalkozásokat.
A divatbemutató-sorozatot Lukács Gabi és Lakatos
Márk álmodta meg. A látványos műsorban artisták,
táncosok közreműködésével jelenítették meg nemcsak
az öltözködés, hanem a környezetbarát közlekedés,
a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a globális felmelegedés és a veszélyeztetett állatfajok témáit is.
– A dizájnerek rendkívül kreatívak, ha újrahasznosításról van szó: vannak, akik tradicionális megközelítéssel dolgoznak, például újraszabnak régebbi darabokat, és akadnak, akik az úttörő megoldások hívei
– mondta lapunknak Lakatos Márk. Példaként hozta

funkcionális darabok felé fordulnak a tömegtermékek
helyett. Erre a nagy ruhagyártók is reagálnak. Az „urban nomad”, vagyis a városi nomád motívum egyre
erősödik. A divatcégek sorra jönnek elő a környezetbarát anyagokkal, és olyan megoldásokkal, amelyeknek köszönhetően kevesebb ruha is elég lehet: levehető
ujjak, kapucnik, cserélhető bélések, feltehető vízhatlan
rétegek, fűthető panelek és hasonlók.
Az Allee Bevásárlóközpont Gondolkozz globálisan,
cselekedj lokálisan! című egy hónapos zöldkampányának kiállításain bárki megtekinthette a hazai dizájnerek stílusos és környezettudatos alkotásait.
(T. K.)

Bő negyven esztendővel ezelőtt
nyitotta meg kapuit a Lecke
utcában az óvoda, amelyet ma már
Mozgolóda néven ismerünk. Április
13-án a tornateremben egy zöld
fal átadásával ünnepeltek az intézmény mai és régi dolgozói, Újbuda
Önkormányzatának képviselői
és Molnár László alpolgármester.

ték be zöld növényekkel. Az átadás alkalmával
Halászné Bogdán Zsuzsanna, az intézmény vezetője köszöntötte elsőként a díszvendégeket,
a gyerekeket és az óvodapedagógusokat. Ezt
követően a Mozgolóda jelenlegi és régebbi
növendékei, valamint a Dél-kelenföldi Óvoda
másik két intézménye, a Lurkó és a Cseperedő
Óvodák gyerekei adtak műsort, sőt, fellépett
a szülőkből, gyerekekből és pedagógusokból
alakult ritmuszenekar is.

Az Újbuda Önkormányzata által támogatott
zöldfalprogram 2016-ban indult, eddig ös�szesen mintegy 41 millió forintot fordítottak
arra, hogy ilyen módon is javítsák az óvodások
életminőségét. Az első évben a Bükköny utcai,
a Kelenvölgy–Őrmezei és a Sasadi Óvodákban alakítottak ki zöld falat, amely nemcsak
szép és különleges, hanem jelentősen javítja is
a belső terek levegőjének minőségét. 2017-ben
az Észak-kelenföldi Óvoda és a Szentimrevárosi Óvoda gyerekei örülhettek a falakat borító
növényeknek. A Badacsonyi úti intézményben
először a földszinten létesült zöld fal, idén
az emelet is gazdagodik egy újabbal.
A Dél-kelenföldi Óvoda Lecke utcai székhelyén most egy kis folyosó mindkét falát ültet-

A műsort követően köszöntötték az intézmény
első vezetőjét: Mikolics Mihályné, Anna néni
hosszú élete során négy új óvoda indulásánál
is jelen volt. Végül Molnár László, Újbuda
alpolgármestere gratulált az intézmény mai
és régi dolgozóinak az elmúlt negyven évhez,
megköszönve, hogy életben tartják és továbbviszik a Mozgolóda Óvoda hagyományait.
Újbuda Önkormányzata a közelmúltban
segített abban, hogy az intézmény lecserélhesse a nyílászárókat és felújíthassa az épületek szigetelését. Idén kerékpártárolókat is
kialakítanak a környezettudatosságra nevelő
intézmény udvarán – tudtuk meg az alpolgármestertől.
(D. B. S.)

Zöld fejlesztések 2014–2018
Bikás park
Albertfalva u.–Fehérvári u. sarkán lévő park
Budafoki út 83. épület előtti park
Menyecske u. 35. sarok park
Kelenkert kialakítása
Őrmezői lakótelep Katica Játszótér

Vahot utcai Kalóztenger játszótér
Bazsalikom u. 24.
Kék-tó környezete
Kondorosi út–Rátz L. u.–Csurgói u.–Fehérvári u.

Brassó utca sportterület

Brassó út–Komondor u. sarokpark
Hengermalom u.–Gázfogadó körül: közösségi kert

Vőfély u. 1–3. és Menyecske u. 9–11. közötti park
Bölcső utcai parkban: Idősek parkja
Csíkihegyek Általános Iskola előtti tér
Érdi úti Tulipános játszótér
Regős közben lévő játszótér
Gazdagrét Kaptató sétány–Nagyszeben tér
Kérő u.–Cirmos u.: Cirmos liget kialakítása
Kondorosi úti lakótelep: közösségi kert kialakítása
Etele út–Tétényi útnál lévő sarokpark
Etele út, Fejér Lipót u. találkozásánál lévő park
Albertfalvai Bükköny Óvoda
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda
Sasadi Óvoda
Észak-Kelenföldi Óvoda
parkosítás

Szentimrevárosi Óvoda
Dél-Kelenföldi Óvoda

Major utcai belső park

Etele park, Etele u. 44/A

2018. április 12-én a Klímabarát Települések Szövetségének közgyűlése
jóváhagyta az egyesülést az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével. Ezzel létrejön hazánk legnagyobb klímavédelmi és energetikai
önkormányzati szakmai szövetsége,
amelynek elnökségébe beválasztották Csernus László újbudai önkormányzati képviselőt is.

fókusz
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• játszótér, játékok

Fehérvári út–Albert u.
zöld felület megújítása
Albert u.–Andor u.
sarkán lévő Egérlyuk játszótér
Andor u.–Rátz L. u.–Etele út–Fehérvári út
Tétényi úti zöldsáv kialakítása
Kondorosi úti zöldsáv kialakítása
Rétköz utca
Gazdagréti Óvoda
és Katica Bölcsőde előtti terület
Igmándi út: Pom-Pom
játszótér és sportpálya megújítása
Szent Adalbert tér: Eperke
játszótér és park megújítása*
Kamaraerdő

• sporteszközök

• találkozási pont
• közösségi kert
*2018 májusi átadással

• zöldfal

• zöldsáv

aktuális
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Tisztelt Kerületi
Lakosok!
A 2018. április 8-i országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban ezúton is
szeretném megköszönni a szavazás során –
különösen az Újbudai Bocskai István Általános Iskolában lévő, átjelentkezőket fogadó szavazókörben – tanúsított türelmüket,
problémamentes, nyugodt hozzáállásukat.
Külön köszönetemet szeretném kifejezni
a Budapest XI. Kerületi Rendőrkapitányság
vezetőjének, Jáger István mb. rendőrkapitány úrnak és munkatársainak a választás
napjának fokozott figyelemmel kíséréséért,
a közbiztonság fenntartásáért, az Újbudai
Közterület-felügyelet vezetőjének, Fűri
István igazgató úrnak és munkatársainak
az egész napos kitartó segítségért, a Szent
Kristóf Újbudai Szakrendelő igazgatójának,
dr. Kóti Tamás főigazgató úrnak az orvosi
ügyelet biztosításáért, Pócsik Attila ezredes
úrnak és a FKI Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak, végül,
de nem utolsósorban a választásban részt
vevő kollégáknak, akik kiemelkedően magas színvonalon látták el feladataikat.
Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s.k.
HVI Vezetője
jegyző

Új rendőrkapitánya van
a kerületnek
Támogatták Jáger István rendőr
őrnagy megbízott kapitányságvezetői kinevezését a képviselő-testület április 19-ei ülésén.
A grémium e mellett több sporttémájú előterjesztést is megtárgyalt.

Az Újbuda Közbiztonságáért címek átadásával
kezdődött a testületi ülés. Az elismerést idén
Tevesz Henriett rendőr őrnagy és Korponai
István tűzoltó főtörzsőrmester vehette át a polgármestertől. Hoffmann Tamás továbbá Polgármesteri Dicséretben részesítette Borisza Gyulát,
az „Ötház” Polgárőr Egyesület elnökét.
Papp Károly országos rendőrfőkapitány 2018.
február 28-i hatállyal megszüntette a XI. kerületi rendőrkapitányság addigi vezetője, Liskány
Csaba rendőr alezredes vezetői megbízatását.
Helyette március 1-jétől Jáger István rendőr
őrnagyot nevezte ki megbízott kapitányságvezetőnek. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy egyetért Jáger István kinevezésével.
A grémium megtárgyalta és elfogadta a XI.
kerületi rendőrkapitányság 2017-ben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót is. Az Újbudán regisztrált összes bűncselekmény száma

egy év alatt 16,4 százalékkal mérséklődött:
2016-ban 4901, 2017-ben 4098 bűneset jutott
a rendőrség tudomására. E mellett a nyomozáseredményességi mutató – az összes bűncselekmény vonatkozásában – 33,7 százalékról 46 százalékra nőtt ez idő alatt. Az ülésen
megjelent Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy,
Budapest rendőrfőkapitánya is, aki beszámolt
arról, hogy a fővárosban 2010 óta felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma.
A Szent Imre Gimnázium fenntartója, a Zirci Ciszterci Apátság az intézmény ingatlanán
egy új sportkomplexum felépítését tervezi.
A létesítmény a meglévő szabadtéri sportpályák helyén készül majd el, hasznos alapterülete mintegy 3500 négyzetméter lesz. Annak
érdekében, hogy e fontos és közhasznú beruházás megvalósítása ne szenvedjen késedelmet, a testület tagjai a Szent Imre Gimnázium
Villányi út 27. alatti ingatlanát kiemelt fejlesztési területté nyilvánították.
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2018ban is meghirdette pályázatát Nemzeti Ovi Sport
Program címen. A képviselők arról határoztak,
hogy Újbuda a Nyitnikék és a Szentimrevárosi
Óvoda révén részt vesz a pályázaton, és a két hat-

szor tizenkét méteres, multifunkcionális, műfüves sportpálya megépítéséhez, illetve a hozzájuk
kapcsolódó eszközök beszerzéséhez biztosítják
a szükséges 7,7 millió forintos önrészt.
Jóváhagyta a testület a Kánai út 2. alatti
sportcsarnok üzemeltetésére az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-vel 2018. április 10-étől
megkötött szerződést. Az üzemeltetési díj
mértéke évi 50 millió forint, az ingatlan bruttó
értéke a földterület értékével együtt közel egymilliárd forint.
A Fejér Lipót utca 59. alatti egykori bölcsődeépület az önkormányzat tulajdona, itt fogyatékos
személyek, valamint pszichiátriai betegek nappali ellátására alkalmas új telephelyet terveznek kialakítani. Ide költöznének át a Ménesi út
16. alatti Újbudai Habilitációs Központ betegei,
mert a jelenleg használt ingatlan csak részben
akadálymentesített. Kerekes székkel csupán
a földszint közelíthető meg, az emeleti részre
csigalépcsőn lehet feljutni, ami fogyatékosok
számára nem megfelelő. A mostani döntés alapján a Fejér Lipót utcai ingatlan 550 négyzetméteres része 2018. május 1-jétől határozatlan időre
a GAMESZ vagyonkezelésébe kerül.
(V. L.)

Májusban alakul meg az új Országgyűlés
Összehívta az április 8-án megválasztott Országgyűlés ülését
a köztársasági elnök. Ezzel
kezdetét veszi a rendszerváltás
utáni nyolcadik parlamenti ciklus.
Május 8-án 10 órára hívta össze az április 8-i
parlamenti választások után az Országgyűlés
alakuló ülését Áder János köztársasági elnök.
A választás egyértelmű eredményére tekintettel Orbán Viktort, a Fidesz–KDNP pártszövetség listavezetőjét kérte fel az államfő
a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére
– áll a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményében. Ezzel egyidőben Áder János felkérte az országos listáról mandátumot szerzett
pártok és pártszövetségek listavezetőit, hogy
kezdjék meg az Országgyűlés alakuló ülésével
kapcsolatos tárgyalásokat.
Az alakuló ülést az államfő nyitja meg,
majd tájékoztatást ad a megválasztott képvi-

selők megbízólevelének
átvételéről. A választásKapott érvényes
ról a Nemzeti Választási
Sorszám
A jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
%
szavazat
Bizottság (NVB) elnöke
1
Benyovszky Gábor
MUNKÁSPÁRT
248
0,45 %
és a Nemzeti Választási Iroda elnöke számol
2
Fischer Roland
MKKP
990
1,78 %
be az Országgyűlésnek.
3
Kreitler-Sas Máté
LMP
3384
6,1 %
A képviselők a mandá4
Gy. Németh Erzsébet
DK
22 494
40,53 %
tumvizsgálat eredményé6
Dr. Simicskó István
FIDESZ–KDNP
23 403
42,16 %
ről szóló határozat elfoga11
Dr. Bardócz-Tódor András
JOBBIK
3252
5,86 %
dása után esküt tesznek,
majd vita nélkül hatá13
Bedő Dávid
MOMENTUM
1540
2,77 %
roznak a választási be18
Kóber György*
EGYÜTT
0
0,0 %
számolók elfogadásáról.
Petre-Varga
23
SEM
195
0,35 %
Ezt követően jelentik be
Fruzsina Zsuzsanna
a frakciók megalakulását.
*visszalépett • Forrás: valasztas.hu
Az április 8-i parlamenti választás egyéni váeredményét legkésőbb április 27-én állapítják jutott a Magyarországi Németek Országos Önlasztókerületi eredményét megállapító döntémeg a listás, a levélszavazási és az egyéni vá- kormányzata is.
sekkel szembeni kifogásokat lapzártánk után
Az újbudai polgárok két egyéni választólasztókerületi eredményekről kiállított jegybírálja el az NVB. A választás országos listás
kerületben adhatták le voksukat. A 2. számúzőkönyvek alapján.
Az eddig ismert adatok ban 69 335 választópolgárt tartottak nyilván
szerint a Fidesz–KDNP- (az átjelentkezettekkel és a külképviseleteken
nek 133 képviselője lesz regisztráltakkal együtt), közülük 55 006 fő
Kapott érvényes
Jelölő szervezet(ek)
%
az új Országgyűlésben (ez szavazott (80,78 százalék). Ebben a válaszszavazat
a mandátumok 66,83 szá- tókerületben Simicskó István honvédelmi miMKKP
1220
2,02 %
zaléka), a Jobbik huszon- niszter (Fidesz–KDNP) megőrizte 2014-ben
MSZP–PÁRBESZÉD
24 983
41,45 %
hat, az MSZP–Párbeszéd megszerzett egyéni mandátumát, a szavazatok
EGYÜTT
0
0,0 %
húsz, a Demokratikus Ko- 42,16 százalékával. A teljes XXII. kerület melFIDESZ–KDNP
24 144
40,06 %
alíció kilenc, a Lehet Más lett Újbuda egy részét is magában foglaló 18.
a Politika nyolc parla- számú választókerület 77 546 választópolgára
AQP
145
0,24 %
menti helyet kap. Egyéni közül 60 978 járult az urnákhoz (78,4 százaLMP
2556
4,24 %
választókerületből került lék). Itt az MSZP–Párbeszéd jelöltje, Molnár
MOMENTUM
1703
2,83 %
be az Együtt egy jelöltje Gyula szerzett mandátumot a szavazatok 41,45
JOBBIK
5525
9,17 %
és egy független jelölt, va- százalékával.

BUDAPEST főváros 02. számú egyéni választókerület

BUDAPEST főváros 18. számú egyéni választókerület
Sorszám

A jelölt neve

5
6
7
8
10
12
13
14

Hotz Antal
Molnár Gyula
Dr. Hajdu Nóra*
Németh Zsolt
Szeibert Márton
Pitz Dániel
Orosz Anna
Dr. Staudt Gábor

*visszalépett • Forrás: valasztas.hu

lamint egy mandátumhoz

(MTI–Újbuda)

FELHÍVÁS
A Fehér Kereszt Közhasznú
Egyesület gyermekfogadó
családokat keres
Ki vigyáz a gyerekre, ha egy egyedülálló szülőnek kórházba kell mennie, és a rokonok messze laknak, a barátok,
ismerősök pedig maguk sincsenek abban a helyzetben,
hogy segíteni tudjanak? Mi legyen a gyermekekkel, ha egy
család lakhatási körülményei nem megfelelők, a változtatáshoz azonban a szülőknek minden idejükre szükségük
van, hogy dolgozni tudjanak, így otthont teremthetnek,
albérletet találhatnak?
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület helyettesszülő hálózata az ilyen típusú problémákra nyújt megoldást.
Tagjai olyan családok, amelyek szívesen megnyitják otthonukat a bajba jutottak előtt: saját gyermekeik mellett,
vagy éppen helyettük, saját elfoglaltságuk mellett készek
egy-két, esetleg három-négy vendég gyerekről is gondoskodni néhány napig, hónapig, maximum másfél évig.
Sok helyettesszülő azért vállalja ezt a feladatot, mert
emlékszik arra, hogy nehéz helyzetben maga is segítséget
kapott környezetétől, sokan pedig azért, mert megtapasztalták, milyen nehéz egyedül megbirkózni a problémákkal
és szolidárisak a fiatal szülőkkel. A helyettesszülők között
vannak nagycsaládosok és egygyermekesek, egyedülállók
és nyugdíjasok – családi házban vagy társasházban lakók
egyaránt. A helyettesszülői feladat vállalása az egész csa-

lád közös döntése: a gyerekek érkezése mindenki számára
változást, új élményeket jelent. A helyettesszülőkre jellemző, hogy gyermekszerető emberek, rendezett körülmények között élnek és az elhelyezés idejére biztosított
helyettesszülői díjazásból megoldják a gyermek ellátását.
Azoknak ajánljuk, akik szeretnének segíteni gyermekeknek és szülőknek, hogy a gondokból ne váljanak súlyos,
családot szétbomlasztó problémák.
A gyermekek átmeneti gondozása kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat, az ennek részeként történő helyettesszülői szolgáltatás biztosítására a települések ellátási
szerződést köthetnek civil szervezetekkel, így Újbudán
is a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület nyújt elhelyezést az ellátást kérő családoknak. A befogadó család kiválasztásánál fontos szempont, hogy a gyerekek a lehető
legkevesebb változást szenvedjék el, míg szüleiktől távol
vannak, járhassanak megszokott iskolájukba, óvodájukba,
bölcsődéjükbe.
Hívjuk Önt is, legyen tagja a helyettesszülők közösségének, kapcsolódjon be ebbe a felelősségteljes, nehéz, ám
gyönyörű munkába! A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület munkatársai a 06/1/343-6680-as vezetékes telefonszámon, illetve a 06/20/470-1199-es és 06/70/317-5354-es
mobilon vagy az egyesulet@feherkereszt.hu e-mail címen
várják a helyettesszülőséghez kedvet érző családok jelentkezését. A hálózathoz való csatlakozást egy ingyenes, 50
órás felkészítő tanfolyam előzi meg.
Rabi Edina
szakmai vezető

aktuális
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Újbudai nyertesek
a robotprogramozó
versenyen
Április 14-én
Kecskeméten
tartották a IX.
Robotprogramozó
Országos
Csapatverseny
döntőjét, amelyen
a XI. kerületet
mindhárom, tehát
az ötödikes, a hatodikos és a hetedik–
nyolcadikos
kategóriában is képviselte egy-egy csapat.
Az ötödikesek között
az Újbudai Robotok
I-es nevű lánycsapat
lett az első.
Minden eddiginél több, országosan 106 csapat nevezett idén a IX. Robotprogramozó Országos
Csapat ver seny re,
amelynek első fordulójából tizenkét
ötödikes, hét hatodikos és tizenkét
hetedik–nyolcadikos csapat jutott be
a döntőbe. Köztük
volt a Teleki Blanka Általános Iskola
és az Ádám Jenő
Általános
Iskola
ötödikes lányait tömörítő Újbudai Robotok I-es, a Teleki
Blanka Általános
Iskola hatodikosaiból álló Újbudai Robotok IV-es, valamint az Ádám Jenő
Általános Iskola hetedikes
és nyolcadikos tanulóiból álló
Újbudai Robotok III-as nevű
formáció is. Az ötödikes lányok országos elsők lettek
hibátlan feladatmegoldással,
a hatodikos fiúk harmadik
helyezést értek el, a hetedik–
nyolcadikos diákok pedig

a nyolcadik helyen végeztek.
Ők is kevés pontot vesztettek,
ám nagyon erős volt a mezőny.
Az elődöntőhöz hasonlóan
a döntőben is fény/szín-, ultrahang- és nyomásérzékelővel rendelkező Mindstorms
robotokat kellett programozni
úgy, hogy megoldják az útvonalkövetési és akadálypálya
jellegű feladatokat. A robotok működését és az elkészített forráskódokat szakmai
zsűri értékelte és pontozta.
Minden csapat ugyanolyan
szerkezettel versenyzett, így
a programozói tudás döntött
a sorrendről.
Az ötödikesek és a hatodikosok egyszerre kapták meg
az összes feladatot, melyek
megoldására kilencven perc

bocsátották – azzal kapcsolatban is kaphattak kérdéseket –,
majd bemutatták a feladatot.
A szakmai zsűri szerint a döntősök programozói tudása évről évre erősebb, és felveszik
a versenyt bármely más ország hasonló korú diákjaival.
Hoffmann Tamás, Újbuda
polgármestere és az önkormányzat gratulált a nyertes
gyerekeknek. A kerületi diákok további sikerei érdekében az önkormányzat kitart
az Újbuda Smart 11 Nonprofit
Kft. és a Gyerekakadémia
közös
kezdeményezésének
támogatása mellett, melynek
köszönhetően két éve minden
kerületi általános iskolában
élményalapú robotprogramozó-tanfolyam indult. A polgármester hangsúlyozta, hogy

Kék Szikra a Rackáknak
Az Autizmus Világnapja alkalmából a Mozaik Közhasznú Egyesület és a Kockacsoki
Nonprofit Kft. már harmadik
alkalommal adta át a Kék
Szikra-díjat, ezúttal a Ferenczi György vezette Rackajam együttesnek. A díjjal
hagyományosan azok tevékenységét ismerik el, akik figyelemre méltó módon állnak
ki az autistákért. Rendszerint
olyan művészeknek, ismert
embereknek ítélik oda, akik
bár közvetlenül nem érintettek – nincs autista gyermekük, nem dolgoznak autista

emberekkel –, mégis sokat
tesznek azért, hogy az autiz-

mussal élők társadalmi megítélése változzon, helyzetük
jobbra forduljon.
A kerületünkben működő
csokoládémanufaktúra
munkatársai között is több
autista fiatal dolgozik. Ők is
segítették Ferenczi Györgyöt
és a Rackákat, hogy megismerkedjenek a csokoládékészítés rejtelmeivel. A zenészek nagyon örültek a díjnak,
és a jövőben is szívesen segítenek majd az autistákon, valamint az ilyen gyermekeket
nevelő családokon.
(Újbuda)

Könyv Horvátország történetéről

alatt kellett programot készíteniük. A hetedik–nyolcadikosok egyenként kapták meg
a feladatokat, megoldásukra
mindig tíz–tizenöt percük
volt. Az elkészített programokat a csapatok feltöltötték
a maguk robotjára, a forráskódot a zsűri rendelkezésére

a Smart City program részeként az önkormányzat elősegíti a kerületben lakók digitális
kompetenciáinak fejlesztését,
ezért a jövőben is megtéríti
iskolánként tizenöt robotprogramozó gyermek tanfolyami
díjának nyolcvan százalékát.
(Újbuda)

A Gellért szállóban április
10-én mutatták be Sokcsevits Dénes, a Zágrábi Magyar Intézet igazgatójának
2011-ben magyarul megjelent könyvét, amely immár
horvát nyelven is olvasható. A magyarországi horvát
nemzetiséghez tartozó szerző, az újbudai horvát önkormányzat korábbi elnökhelyettese Horvátország a 7.
századtól napjainkig címmel írta meg a szomszédos
ország történelmét, amely
szorosan összefonódik Magyarországéval.
Könyve olyan új nézőpontokat is bemutat, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a két nemzetet. A történeti munkát újra kiadják magyar
nyelven is – tudtuk meg Sokcsevits Dénestől.
A horvát nyelvű kiadást Molnár Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa mutatta be, jelen voltak az újbudai horvát
önkormányzat vezetői is. Németh Istvánné

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zöld sziget

Környezetszépítő lakossági pályázat
1. Kiíró:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2. Támogatás célja:
A lakossági közösségek környezetépítő tevékenységének elősegítése,
támogatása, ennek keretében társasházi előkertek,
illetve belső kertek szépítése, virágok
és fás szárú növények telepítése, rendezett környezet kialakítása.
3. Határidők:
A pályázat beérkezési határideje: 2018. augusztus 17.
Pályázatok elbírálása: 2018. május 22. és 2018. augusztus 21.
Megvalósítási határidő (elszámolható időszak):
2018. március 5. és október 31. között
4. Támogatás forrása, mértéke:
Jelen pályázat forrását Újbuda Önkormányzata 2018. évi
Környezetvédelmi Alap költségvetése biztosítja.
A támogatás formája:
• vissza nem térítendő támogatás
• utófinanszírozás
A támogatás mértéke:
• a beruházás legfeljebb 50%-a
• megvalósítási helyszínenként maximum 150 000 Ft
5. Kedvezményezettek köre:
Újbuda közigazgatási területén működő társasházak,
lakószövetkezetek, lakóközösségek.
6. A pályázattal kapcsolatos információk:
A pályázónak egy projektjavaslatot (tervezett kertrendezési elképzelést)
és a kitöltött adatlapot két példányban szükséges benyújtania.
Az adatlap és a pályázati kiírás teljes szövege
a www.ujbuda.hu honlap Közigazgatás/Hirdetőtábla,
pályázatok oldalán letölthető, illetve a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
és Zsombolyai u. 4. épületek portáján megtalálhatók.
Budapest, 2018. február 27.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

elnök lapunknak elmondta: már több horvát
városban is nagy sikert aratott Sokcsevits
Dénes könyve, amelynek külön értéke, hogy
nem szakmabeliek számára is könnyen érthető. Az eseményen megjelent Mladen Andrlić,
a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi
Intézetének igazgatója is.
(D. B. S.)

Demens Idősek
Klubja Kelenföldön
Kelenföld csendes
utcájában, ugyanakkor
könnyen
megközelíthető
helyen várja a Demens személyek
idősek
klubja
(1119 Budapest,
Keveháza utca 6.)
a bármilyen enyhe
szellemi hanyatlással járó kórral – demenciával – küzdő újbudai lakosokat,
akiknek enyhe vagy legfeljebb
középsúlyos fokú betegségét
pszichiáter, geriáter vagy neurológus szakorvos állapította
meg. Fő célunk a klubunkban
az idő hasznos és tevékeny
eltöltése, amit egyénre szabottan, tagjaink mentális állapotának megfelelően tervezünk
meg. A szolgáltatás megszervezése kis csoportokban történik az igénybevevők személyiségének figyelembe vételével.

Ha a napi ügyintézés, az életvezetés területén elakadások
tapasztalhatók, szakembereink
segítenek a szükséges és megfelelő további támogatási formák megszervezésében, felkutatják a lehetőségeket.
Ez az ellátási forma a családok
tehermentesítését is szolgálja, klubunkban szakgondozói
felügyelet alatt, biztonságban
tudhatják rászoruló tagjaikat.
A hozzátartozók igényeiknek
és lehetőségeiknek megfelelően részt vehetnek a klub
életében, valamint személyre
szabott tanácsadásban,
segítségben
részesülhetnek.
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Sikeres karatés
nap Újbudán
Nyolc egyesület 120 karatézója fogadta el a Koroibosz
RSE meghívását az I. Kumite Day versenyre. Két korosztályban négy órán keresztül küzdöttek a résztvevők, akik a két hét múlva esedékes magyar bajnokságra
is gyakorolhattak. Az edzésen a korosztályos válogatottak is szerepeltek, a sikeres
rendezvényt Papp Miklós, az egyesület
edzője és a korosztályos válogatott edzője
vezényelte le. Délután az utánpótlásé volt
az Érem utcai sportcsarnok, ahol a tavaszi
házi versenyét szervezte a Koroibosz egyesület. Az óvodás korosztály a szivacslabda-küzdelemben igyekezett megmutatni
a kialakulóban lévő védekező és támadó
mozgásokat, a nagyobbak ezeket már élesben gyakorolták. A versenyt Ludányi Attila
önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki

elkötelezetten segíti és támogatja a XI. kerületi fiatal
karatésokat.
(Újbuda)

hírkép

A Veszprém Arénában, 59 klub 569 nevezésével rendezték meg
a 2017/18-as tanév Kyokushin Karate Diákolimpia Döntőjét, amely
a tavaszi félév legfontosabb gyerekeknek szóló karateversenye.
A csoportmérkőzések általában 16-os vagy 32-es tábláról, egyenes
kieséssel zajlottak le. A döntőre a három elődöntő legjobbjai kerülhettek be, köztük 26 újbudai versenyző jutott tovább. A viadalon
három esélyes lebetegedés miatt nem tudott részt venni, de a többiek kiemelkedően jó eredményeket értek el: öt arany-, négy ezüstés öt bronzérmet szereztek. A Budai Harcművész SE Klub Pázmány
csoportja további két aranyérmet vitt el. A klub köszönetet mondott
a szülőktől, a „névtelen” és a céges szponzoroktól kapott támogatásért (iData, Diákhitel, TFSZ Zrt.), amely nélkül ezeket az eredményeket nem érhették volna el.

Emléktáblát kap a régi BEAC-pálya

szoros magyar bajnok futó, Gyulai István, Mihályfi László, Hajdú Lajos és Spánik Ágoston.
Az ELTE 1973-ban kapta meg a hivatalos értesítést arról,
hogy a sportlétesítményeket lebontják, mert a helyükön kívánják felépíteni a budai Skála Áruházat. 1977-re készült el a Bogdánfy úti új sporttelep, amely máig otthont ad a BEAC-nak.
(Újbuda)

Képek: beac.hu

A Magyar Sport Napja és a BEAC-120 emlékév
alkalmából május 8-án 11 órakor állít emléket
régi pályájának a BEAC az egykori Mező utcai
stadion helyén, a mai Allee Bevásárlóközpont
parkjában az EMMI sportért felelős államtitkárságával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, Újbuda
Önkormányzatával és az Allee-val közösen.

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, a BEAC
1898. november 5-én alakult meg báró Eötvös Loránd elnökletével a Budapesti Tudományegyetem,
mai ELTE sportegyesületeként. A klub 1901 szeptemberében a főváros támogatásával nyitotta meg
versenypályáját Lágymányoson. Az I. világháború
után 1922 őszére fejeződött be a felújítás, melynek
eredményeként egy 12 ezer fős lelátóval rendelkező sportpályát avathattak
fel. Ezt 1935-ben korszerűsítették,
az atlétikai és a labdarúgópálya mellett teniszpályákat is létesítettek a Fehérvári út mentén. Ebben az évben
Budapesten rendezték meg a VI. Főiskolai Világbajnokságot, a BEAC-stadion volt az atlétikai, a kosárlabda-,
a torna- és a labdarúgóversenyek ünnepélyes megnyitójának színhelye.
A BEAC a ’60-as években élte második fénykorát, a lágymányosi pályára szívesen
jártak az egyetemi hallgatók és az oktatók is.
A sportolók közül olyan kiválóságok edzettek
itt, mint az olimpiai bajnok gerelyhajító, Németh Angéla, az egyetlen magyar egyéni Grand
Slam-győztes teniszező, Asbóth József, a sok-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Európai
bejárati lépcső akadálymentesítése támogatott)
crossfitbajnokság
Liftek felújítására csak az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján köa kerületben
telezett lakóépületek igényelhetnek támogatást.

XI. kerületi lakóházak
felújításának
pénzügyi támogatására – 2018.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere (továbbiakban:
polgármester) a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI.
22.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi
nyílt pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: az önkormányzat vissza nem
térítendő támogatást nyújt pályázati úton a XI.
kerületi lakóépületek felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.
Támogatható
tevékenységek
köre:
a pályázat keretén belül a legalább
4 lakást tartalmazó lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra –
amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető
támogatás:
1. gázvezeték-felújítás
2. kéményfelújítás
3. tetőfelújítás
4. gépészeti felújítás (kivéve liftek felújítása,
iparosított technológiával épült lakóépület
energiatakarékos szellőzőrendszer korszerűsítése, felújítása, valamint a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése)
5. elektromosfővezeték-felújítás (kivéve iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos épületvillamos-rendszerek korszerűsítése, felújítása)
6. homlokzatok felújítása (nyílászárók cseréjére, felújítására nem igényelhető támogatás,

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:
az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető
bruttó bekerülési költség maximum 40%-a, de
pályázatonként – lakásszámtól függően – legfeljebb a részletes pályázati kiírás szerinti ös�szeg vehető figyelembe.
Pályázat célközönsége: pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat közigazgatási határán
belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4
lakást tartalmazó épületeik felújítására.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 4. 12.00 óra
Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: a részletes pályázati kiírás és mellékletei
az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
(Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz.
alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület,C
Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes oldalárólM
letölthető.
Y
(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok)
CM
A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az önkormányzat TámogatásiMY
Szerződést köt.
CY
Szerződéskötési határidő:
2018. november 14. 16.00 óra.
CMY
Az elszámolás benyújtásának
K
végső határideje:
2019. március 29. 16.00 óra.

Május 5-én és 6-án különleges rendezvénynek
ad otthont a Kánai utca 2. szám alatti Sport11
Szabadidőközpont. A IV. European Masters
Throwdown Egyéni Crossfitbajnokságon harmincöt és hatvanöt év közötti versenyzők mérik össze erejüket, felkészültségüket, összesen
hat kategóriában. A 330 nagyrészt amatőr
sportoló közül csupán negyvenen magyarok.
A többiek Európa minden szegletéből érkeznek erre az izgalmas megmérettetésre. A rendezvényre a belépődíj 1500 forint, újbudaiak1 2014.04.17. 8:30:38
nak 1000 CityHirdetes_66x49mm.ai
forint.
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Az újbudai szavalók nem babonásak

Április 13-án, pénteken rendezték meg az Őrmezei
Közösségi Házban a XVII. Újbudai Jancsó Adrienne
Vers- és Prózamondó Versenyt. A Magyar Költészet
Napjához kapcsolódó eseményre most babonáról
szóló költeményekkel vagy prózával nevezhettek
az újbudai általános és középiskolák legtehetségesebb előadói.

Csöppet sem volt szerencsétlen nap
péntek 13. Őrmezőn, hiszen a döntőbe
érkező diákok egyszer már mind nyertek valahol. Korábban iskolájukban
mutathatták meg tehetségüket, most
pedig komoly szakmai zsűri előtt tehették ugyanezt – így Őrmezőn is mindenki nyert.
Andresz Katalin és Horváth Károly
színművész mellett Pósa Zoltán költő
és író hallgatta meg az ifjú szavalók
előadásait. Az Újbudán élő színésznő
elmondta, hogy évről évre nagyon
erős mezőny érkezik ide, igen nehéz
dönteniük. Pósa Zoltán elárulta: sokat
számít, ki milyen művet választ, de
ők főként azt figyelik, hogy az adott
prózarészlet vagy vers gondolatiságát, ritmikáját mennyire képes átadni
a versenyző. A szintén Újbudán élő
szerző szerint sok szép meglepetést
szereztek már nekik a gyerekek az elmúlt esztendőkben. Idén is három korosztályban díjazták a legjobbakat. A korábbi évektől eltérően nem rangsort állítottak fel,
hanem a legátütőbb, a leghuncutabb és legmenőbb előadásokat
ismerték el. A jövő reménységeinek egy „üdvöske” kategóriát is
létrehoztak.
(Újbuda)

A legátütőbb
• Nagy Petra
• Topa Máté
• Szőke Boldizsár
A leghuncutabb
• El-Eisavy Nor
• Laczkó Balázs
• Sulyok Tamás
A legmenőbb
• Kerkápoly-Fekete Illés
• Molnár András
• Varga Ákos
Az üdvöske
• Madarász Emma
• Molnár Hajnalka Minka

Versmaraton Őrmezőn Írók fociztak

a Bikás parkban

Újbuda megünnepelte „saját” költőit
a Magyar Költészet
Napján. Április 11-én,
József Attila születésnapján megkoszorúzták az őrmezői
költők szobrát a nyolcadik alkalommal
megrendezett kerületi versmaraton
nyitányaként.
Idén is koszorúzással kezdődött a Magyar Költészet

Napja alkalmából tartott
Újbudai Versmaraton. A hagyományoknak megfelelően

az őrmezői Költők parkjában, Kormos István, Zelk
Zoltán és Kálnoky László
szobránál helyezte el a megemlékezés virágait Hoffmann
Tamás polgármester, Kormos
Anna (Kormos István lánya),
és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő. Az ünnepségen részt vett Kormos
unokája, a Chicagóban élő
Hídvégi Márta is.
Hoffmann Tamás fel
elevenítette a három költő
életét. Hangsúlyozta, hogy

az irodalmat, a költészetet
és a bennük rejlő szépséget
nem lehet elég korán fel-

fedezni. Az önkormányzat
a test egészségre nevelése
mellett a szellem művelésére
is odafigyel, ezért is vannak
különleges bölcsődei, óvodai, iskolai foglalkozások,
és olyan szabadidős programok, mint amilyen a kortárs
gyermekversekhez kapcsolódó április 7-i gyermekversnap a B32 Galéria és Kultúrtérben.
Az őrmezői verses ünnepség programjainak sorát
a Weiner Leó Zeneiskola
és Zeneművészeti
Sza k középisko la növendékeinek
előadása nyitotta
meg, majd a Tarka
Színpad szereplői
hangolták a közönséget. A versmaratonban
először az óvodások
rajtoltak,
őket
az iskolások, majd
a civil és szenior
versmondók követték, és a maratonra
érkező látogatók is
előadhattak egyegy
költeményt.
Délután a Nemes
Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola kilencedikes tanulói
léptek színpadra.
(T. K.)

Esterházy Péter születésnapján, azaz a Magyar
Próza Napján, április 14-én rendezték meg
a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) és a József Attila Kör (JAK) tagjai a Bikás parkban a közel
két esztendeje elhunyt
írónak emléket állító
focitornát, az első Futball-EP-t. A mérkőzések között felolvasások
voltak.
Esterházy
Péter
köztudottan
szerette
a futballt, több mint
húsz évig játszott a Csillaghegyi Munkás Torna
Egyletben és tagja volt
a magyar íróválogatottnak. Ezért is gondolták úgy a fiatal írókat,
újságírókat,
költőket
tömörítő
szervezetek
vezetői, hogy ilyen módon emlékeznek meg
az író születésnapjáról.
Tóth-Czifra Júlia szervező kiemelte, hogy
az irodalmi élet idősebb
generációjából is sokan
rúgták a bőrt a Bikás parkban a Magyar Próza
Napján.
A kispályán öt gárda küzdött meg egymással,
a Magyar Íróválogatott is képviseltette magát.
Végül az Arany János-csapat nyerte meg az első
Esterházy-kupát, Kukorelly Endre kapitány
vezényletével. Külön gárdát alkottak a FISZ

és a JAK tagjai, valamint Ponty utca néven
a Magyar Narancs újságírói. A játékosok között
megjelent az egykor profi labdarúgóként kezdő író-újságíró, Kiss Tibor Noé, valamint Pion

István költő, újságíró, Farkas Zsolt esztéta, író,
a felolvasásokhoz csatlakozott Garaczi László
író és Szerényi Szabolcs újságíró, novellista is.
A szervezők bíznak benne, hogy sikerül hagyományt teremteniük, és jövőre újra megrendezik a Futball-EP-t.
(D. B. S.)
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Kulturális programajánló
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Április 24. 18.00 A XI. kerület városi
kötött pályás közlekedésének története
Jubileumot ünnepelnek idén a villamosok Újbudán: százhúsz éve, 1898.
december 28-án indult meg az első
villamoskocsi az egykori Károly kaszárnyától (a mai Deák tértől) a Kiskörúton, a Ferencz József hídon (ma
Szabadság híd), a Fehérvári úton és Átlós úton (ma már egységesen Bartók
Béla út) át a Kelenföld pályaudvarig.
Előadó: Gréczi Bálint (Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület). A részvétel díjtalan.

Május 8. 18.00
Orosz tájak, orosz templomok
Zicherman Sándor festőművész kiállításának
megnyitója a Kályha Galériában. Az 1935-ben
Ungváron született alkotó közel harminc éve
Magyarországon él családjával. Számos nagy
galériában megtalálhatók a munkái, többek
között a szentpétervári Ermitázsban. Ez a tárlata a május 12-i Orosz Naphoz kapcsolódik.
A részvétel díjtalan.

Fotó: Kocsis Viktória

Albertfalvi Közösségi Ház

Április 28. 9.00–13.00
Baba- és gyermekruha börze
Használt ruhák és egyéb megunt tárgyak,
játékok cseréje és vására. Előzetes regisztráció
szükséges: 1000 Ft/asztal. Telefon: 204-6788
Április 28. 18.00 „Egész úton hazafelé…”
Az AKH Opera- és Dalstúdió zenés estje
a Magyar Költészet Napja és az anyák napja
tiszteletére. A műsorban részletek hangzanak el Albinoni, Buday Dénes, Catalani,
Gastaldon, Gluck, Grieg, Mozart, Francis
Lai, Huszka Jenő, Lehár Ferenc, Liszt, Pollock, Richard Strauss és Schubert műveiből
a stúdió művészeinek előadásában. Zongorán kísér: Hegedűs Valér zongoraművész,
az est házigazdája: Csák József operaénekes. Jegyek előzetes regisztráció alapján:
600 Ft/fő
Május 2. 18.00
Stefan MacGill: La vazoj (A vázák)
Andreo szeretne a kórházban lévő barátja számára virágot venni. Sajátos humorú darab eszperantó nyelven – fordítással. Az előadás után
kötetlen beszélgetés a szerzővel, a rendezővel
és a szereplőkkel. A részvétel díjtalan.

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Május 5. 18.00 Mesterművek Bachtól Bartókig – Kocsis Krisztián zongoraművész
koncertje
A fiatal művész családja révén erősen kötődik
a XI. kerülethez, harmadik alkalommal ad
koncertet az Albertfalvi Közösségi Házban,
ahová most master diplomakoncertjének műsorát hozza el. Kocsis Krisztián zongoraművész
szülők gyermekeként nőtt fel, de édesapjához,
Kocsis Zoltánhoz hasonlóan komponál, improvizál és karmesternek is tanul. Zeneakadémiai
tanulmányait 2015-ben kezdte el, a következő
évben pedig zeneszerzés szakra is felvették. Ő
volt a 2016-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny egyetlen magyar döntőse. Zenei
irányultságában a klasszikus hagyományokat
követi. Alapelve az igényesség és minőség, szereti az elmélyülést kívánó kihívásokat, elveti
a gyors és könnyű sikerek lehetőségét.
Az est műsora: Bach-Busoni: Esz-dúr „St.
Anne” Prelúdium és Fúga BWV 552, Chopin:
Polonaise-Fantaisie Op. 61, Bartók: Tánc-szvit
Sz. 77 BB 86, Brahms: Paganini Variációk II.
kötet Op. 35
A részvétel díjtalan. Előzetes regisztráció
szükséges a 204-6788-as telefonszámon.

Pixelek és Poézis 2.0
Az Összefogás Újbudáért Egyesület szervezésében nyílik meg a Pixelek
és Poézis 2.0 kiállítás, amely
egyfajta folytatása a 2017.
novemberi gazdagréti bemutatkozó eseménynek. A részben megújult anyag Dudás

Ágnes fotóit és Sárhelyi Erika
általuk életre hívott verseit
mutatja be.
A megnyitót április 28-án
17 órakor tartják a Malom
Közösségi Térben (Fehérvári
út 88.). Közreműködik Szórádi Erika színművész és a Fa-

célia Együttes. A rendezők
szeretettel várják a korábbi
és jövőbeni látogatókat, mindenkit, akit érdekel, hogyan
hat egymásra két művészeti
ág, miként reflektál fényre
a betű, fotóművészetre a költészet.

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Május 4. 18.00 Jazz-Est
A dzsesszzenét kedvelők évek óta lelkesen
látogatják a Bathó trió kelenvölgyi koncertjeit, a másfél–két órás előadáson nagyrészt
a dzsessztörténet nagyjainak, legendás személyiségeinek (Th. Monk, M. Davis, Ch. Parker,
B Strajhorn, B. Golson, A. C. Jobim) szerzeményei hangzanak el zongora, bőgő, dob formációban. Az est hangulatához hagyományosan hozzátartozik egy csésze tea is. Belépő:
600 Ft/fő.
Zumba – Új időpontban!
Teréki Karolina órája mostantól szerdánként
17.30-tól várja az érdeklődőket.

Gazdagréti Közösségi Ház

1118 Budapest, Törökugrató út 9.
Április 27. 18.00 Virágjáték
Kiállítás Herman Emőke munkáiból a Rét Galériában, megnyitja Király Nóra alpolgármester,
hegedűn közreműködik Ugróczky Csilla. A tárlat megtekinthető május 18-áig 9–18 óra között,
illetve a ház programjaitól függően.
Május 6. 18.30 Babavásár kamaraoperett
A Kacsóh Pongrác színház két felvonásban mutatja be előadását. A darab egy igazi pesti operett,
könnyed és fülbemászó dallamokkal, eredeti történettel, amely bővelkedik fordulatokban és fél-

reértésekben. Az előadásra jegyek elővételben
már kaphatók. Jegyár: 900 Ft/fő, 60+ kedvezmény kártyával és diákigazolvánnyal: 500 Ft/fő

Őrmezei Közösségi Ház

1112 Budapest Cirmos utca 8.
Április 27. 18.00 WawS
(„What a wonderful Song”)
Hollywood titkai és slágerei – zenés filmutazás
a Spirit Színház előadásában „A mosolyod még
él, mint árny kísér…” Igazi szórakoztató zenés
est filmslágerekkel és filmklasszikusok részleteivel, a legismertebb Oscar-díjas filmzenék
az énekes-színésznő, Berkes Gabriella hangjára
és Kutik Rezső gitárművész játékára. Megelevenedik a kulisszák világa: filmrészletek, érdekes,
szórakoztató történetek, „sztárok és sztorik”.
Nem „csak” koncert – mesélő filmtörténet – felejthetetlen mozisikerek részletei: Casablanca,
Skyfall, Óz, Desperado, Fekete Orfeusz, Schindler listája, Mamma Mia!, Gettómilliomos és még
számos világsiker muzsikája különleges feldolgozásban. Színpadra állította: Perjés János.
Jegyár: 1500 Ft, nyugdíjas/diák: 1200 Ft
Május 5. 19.00 Celebek és egyebek
„Kabaré, avagy tücsök és bogár” – a Tarka Színpad előadása két részben. A hírességek teljesen
behálózzák életünket és körülveszik mindennapjainkat. Nem lapozhatunk bele az újságba,
nem kapcsolhatjuk be a televíziót anélkül, hogy
beléjük ne ütköznénk. Úton-útfélen hallunk
felőlük, még akkor is, ha legszívesebben tudomást sem vennénk róluk. Taszítanak és vonzanak minket egyszerre, bosszantanak, de fel is
csigázzák érdeklődésünket. A tizenöt esztendős
Tarka Színpad ars poeticájában rendületlenül
kitart az emberi természet sokszor ellentmondó visszásságainak kipellengérezése mellett.
A kabaré jelenetei közé habkönnyű kuplék kívánkoztak, a felhőtlen szórakoztatás jegyében.
És mi nem álltunk ellen. Rendező: Köllő Miklós. Belépődíj: 1000 Ft, nyugdíjas/diák: 600 Ft

2018. május 12-én, szombaton 9 órától 14 óráig
a Budapest XI. Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

CSALÁDI
EGÉSZSÉGNAP

Újbudán közösen dolgozunk AZ EGÉSZSÉGÉRT

A rendezvény fővédnöke: Dr. Simicskó István Újbuda országgyűlési képviselője

TÁJÉKOZTATÓ
a BMSK Zrt. által
meghirdetett
nyilvános pályázat
eredményéről

A BMSK Zrt. a honlapján,
2018. február 14. napján
pályázati felhívást
tett közzé
a Budapest XI. kerület,
4465 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanon
fekvő Parktenisz telep
(Budapest XI. ker.,
Bartók Béla út 63.)
bérletbeadás útján történő
hasznosítására.
A BMSK Zrt. mint kiíró
a benyújtott
1 darab ajánlatot
érvényesnek
minősítette, és a Magyar
Testgyakorlók Köre
Budapest egyesületet
nyilvánította a pályázat
nyertesének, valamint
a pályázati eljárást
eredményesnek
értékelte.
Budapest, 2018. április 09.

MEGNYITÓ
9:00 Dr. Hoffmann Tamás polgármester
Király Nóra alpolgármester
Dr. Kóti Tamás főigazgató Szakrendelő
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK
• vérnyomásmérés
• koleszterinszűrés, vércukormérés
• férfiaknak PSA-szűrés és -tanácsadás
• bőrgyógyászati anyajegyszűrés
• nyaki nagyerek UH szűrése
• boka-kar index mérés
• nőgyógyászati szűrés
• csontsűrűségmérés, kiértékelés
• húgysavszintmérés
• légzésfunkciós vizsgálat, tüdőszűrés
• felnőtt és gyermek allergiaszűrés, tanácsadás
• hallásvizsgálat
• szájüregi daganatok szűrése
• neuropátiás szűrés
• makuladegeneráció szűrése
• zöldhályog és szárazszeműség szűrése
• gyermekszemészeti szűrés
• gyermekfogászati szűrés
• gyermekortopédiai (gerinc, lúdtalp) szűrés
• EKG-vizsgálat
• gasztroenterológia lisztérzékenység szűrés

BEMUTATÓK

• elsősegély
• gyógytorna
• masszázs

• környezetbarát tisztálkodó és tisztítószerek
• iskolatáska
• Eisberg salátabár
EGYÉB PROGRAMOK
• testalkat felmérés
– sportágválasztó vizsgálat
• regisztráció:
www.mitsportoljak.hu/szentkristof
• életmód- és lelki tanácsadás
• diétás tanácsadás
• betegjogi kérdések – egyéni fogadóóra
• dohányzásról leszokást segítő program
• számítógépes talpvizsgálat
• kreatív foglalkozás gyermekek részére

A belépés
díjtalan,
a szolgáltatások
ingyen vehetők igénybe

kult
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Nyissunk
a térre!
A programsorozat 2011-ben
indult útjára az OSA Archívum és a KÉK – Kortárs

Építészeti Központ jóvoltából. A kezdeti években elsősorban Budapest éppen
akkor százéves épületei köré
szerveződtek az események.
Az egyre népszerűbb projekt
sokféle módon tette újra szerethetővé a fővárost: megismertette az itt élő emberekkel a házak feledésbe merült
történeteit,
generációkat
kapcsolt össze, összehozta
a szomszédokat, az egymás
mellett élőket, és ezzel közösséget is teremtett. A különféle kísérőprogramok szervezésekor minden esetben
a házak lakói, lokálpatrióták,
önkéntesek dolgoztak együtt,
közösen tárták fel szűkebb
és tágabb környezetük nevezetességeit, érdekességeit.

2016-ban azonban kevesebb
volt az épp százéves épület
– részben azért, mert az I. világháború idején sokkal kevesebbet húztak fel –, így 2017ben Rakpart – Nyitott házak
a Duna-parton címmel futott
a kibővített esemény. Ekkor
már modernebb épületeket
is megnyitottak a közönség
előtt, idén pedig a szervezők
kilépnek a házak udvarából.
Nyissunk a térre! mottóval
Budapest huszonnégy terére
invitálják a főváros rajongóit.

Újbudán a Gárdonyi térről
indul a program: a helyiek
és az erre sétálók színes interaktív térképen jelölhetik
be saját lakóhelyüket. A térre
nyíló B32 Galériában popup háztörténeti kiállítás lesz,
a gyerekek tematikus kreatív
workshopon vehetnek részt,
a zenére vágyókat pedig Boggie akusztikus előadása, illetve a Budapest Jazz Orchestra
Aki autón járni óhajt című
koncertje várja. Ekkor már
látható lesz a galériában Szüts
Miklós festőművész Tengerhez magyar! el a tengerhez!
című kiállítása is, amely május 2-án nyílik meg.
Magát a Gárdonyi teret,
illetve az azt övező legendás épületeket Csillag Pé-

ter, a Molnár-C. Pál Múzeum működtetője mutatja
be vezetett sétán. Kinyit
az 1911-ben Svarcz Jenő
által tervezett, szecessziós és orientalista jegyeket
egyaránt magán viselő Hadik-ház is, amelynek padlásterében, egy magas világos műteremben Csontváry
Kosztka Tivadar dolgozott
évekig. Továbbsétálva a kultúra túrázói a szomszédban
megismerkedhetnek a magyar stílusú szecesszió meg-

teremtőjeként számon tartott
Lechner Ödön szerény homlokzatú, de csodálatos belső
térrel rendelkező épületével
is (Bartók Béla út 40.). Akik
messzebb
merészkednek,
a Bocskai úton átkelve eljuthatnak a Nyissunk a térre! esemény másik újbudai
helyszínére, a ’30-as évek
jellegzetes házaival körbevett Károli Gáspár térre
is. Ide néz a Schulek János
tervezte Kelenföldi Evangélikus Templom hátsó homlokzata, de itt működik egy
átalakított
villaépületben
a lágymányosi zsinagóga is.
A tér történetét rendhagyó
tárlaton mutatják be a szervezők.
(K. G.)

Nyári
táborok
a Karinthy Szalonban
Szeretettel várunk minden 7 és 12 éves kor
közötti gyermeket a Karinthy Szalon táboraiba.

Időpontok:

2018. július 2-től július 6-ig:

Kreatív kézműves alkotótábor

Janzsó krisztina és Szeredi Ambrus noémi tábora
:: iparművészeti tábor ::
2018. július 16-tól július 20-ig:

Maszkok

kores Eszter és tóth timi tábora
:: képzőművészeti tábor ::

A táborok hétfőtől péntekig 9–16 óráig tartanak.
Az alapanyagokat a galéria biztosítja.
Ebédet a tranzit Art Cafe éttermében kapnak a gyerekek.

Kun Fruzsina: Csóka és veréb (Móra Könyvkiadó)

A Budapest100 igazi
civil városi ünnep,
amelynek célja, hogy
felhívja a budapestiek figyelmét
a főváros értékeire.
Idén május első
hétvégéjén a terek
állnak a programok
középpontjában.

Határtalan képzelet

Létszám: maximum 12 fő
A tábor ára: 30.000 Ft/gyermek/turnus
Elérhetőség/helyszín: Karinthy Szalon,
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
+36 30 5090129; karinthy.szalon@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2018. június 1.

2018. április 26. 19.00

Spanyol tájakon

hírkép

A Junior Prima Díjas
és Fischer Annie Ösztöndíjas

Musiciens Libres
koncertje
Vendég: Pirók Zsófia

Egy sokoldalú, változatos technikával dolgozó festőművész kiállítása nyílt meg
április 18-án az Újbuda Galériában. Török Anikó dísznövénykertésznek tanult, ám
egy évtizede beleszeretett a képzőművészetbe. Azóta számtalan alkotást készített,
amelyet a szakmai közönség is jól fogadott. Újbudai tárlatát Ferencz Klára, korábbi
tanára nyitotta meg.
„Minden, amit lát az ember, csak egy tünemény” – Goethe színtana inspirálta
Török Anikó most látható anyagát. Leggyakoribb témái a bibliai jelenetek és a természet szépségei. A korábban virágkötőként is tevékenykedő alkotó ma már maga
is tanít gyerekeket rajzolni, festeni.

Fotó: Bende Tamás

flamencó táncművész

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

Belépő: 2000 Ft
Diák/nyugdíjas: 1500 Ft

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39 | E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu | www.facebook.com/B32kulturter

ingatlan
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A Balla Ingatlan közel két évtizede foglalkozik eladó és kiadó ingatlanok közvetítésével. Hazai vállalkozás, amely több mint harminc vidéki
és húsz budapesti, ezen belül újbudai irodával áll ügyfelei rendelkezésére. Ingatlanrovatunk állandó szakértője Balla Ákos,
a cég ügyvezető-tulajdonosa, aki lapunk hasábjain segít az olvasóknak eligazodni az ingatlanpiacot érintő legfontosabb kérdésekben.

Miért kell az ingatlanos?
Sokak szerint egy ingatlanközvetítő semmivel
sem tesz többet egy lakás értékesítésekor, mint
egy magánszemély: meghirdeti és megmutatja
a lakást az érdeklődőknek. A valóság azonban
egészen más.

tést, az ingyenes megoldásokat
kihasználva. Ezekről azonban
hamar kiderül, hogy annyira
mégsem ingyenesek, hiszen
a látogatottabb oldalakon az eladást hatékonyabbá tevő pluszszolgáltatásokért gyakran már
fizetni kell.
Ez az egyik oka annak, hogy
sokan az első próbálkozást követően mégis inkább ingatlanközvetítőhöz fordulnak. A tulajdonosok gyakran szembesülnek
azzal, hogy egy ingyenes hirdetés még nem feltétlenül elég
a gyors eladáshoz. – A hatékony
értékesítéshez ugyanis ma már
komoly marketing kell – jelezte Balla Ákos, a Balla Ingatlan
tulajdonos-ügyvezetője. Egy jó
ingatlanos pontosan látja, hogy eladásnál egy adott ingatlanból
mit lehet kihozni, mik az előnyei és mik a hátrányai, és természetesen az előbbieket domborítja ki a hirdetési szövegekben.

Jó árazás nélkül most sem megy

Az ingatlanközvetítők, illetve az ingatlanközvetítő irodák
munkája lényegesen összetettebb annál, mint hogy egyszerűen
meghirdetnek egy hirdetési oldalon egy lakást. Természetesen
a tulajdonos is fel tudja tölteni ezekre az oldalakra a képeket
és az adatokat a lakásáról, sőt, ha jól árazza be, akkor neki is jó
esélye van az ingatlan eladására. Az értékesítés azonban jó pár
apróságon elbukhat, amire ők nem is figyelnek, a szakember
viszont igen.

Sokan próbálkoznak, majd feladják
A legtöbb tulajdonos úgy fut neki a lakáseladásnak – különösen a mostani konjunktúra időszakában –, hogy megpróbálja
maga értékesíteni lakását, így megspórolva az ingatlanközvetítő munkadíját. Első lépésként felraknak egy egyszerű hirde-

A következő dolog, amiben a tulajdonosok gyakran hibáznak
– különösen a mostani jelentős áremelkedés után –, az ingatlan
árazása. Mivel a tulajdonosok azt hallják a különböző médiumokból és azt látják a hirdetési oldalak átlagárainál, hogy mennyire
magasan járnak most a hirdetési árak, azt gondolják, hogy „eljött
a Kánaán”, és egy valóságtól teljesen elrugaszkodott összeget határoznak meg hirdetési árként. Ezen az áron persze nem kel el
az ingatlan, sőt, gyakran érdeklődő sincs, de nem értik, miért.
– Szakemberre kell bízni az árazást – hangsúlyozta Balla
Ákos. Az ingatlanközvetítő szakmai tudásához hozzátartozik,
hogy tisztában van az ingatlanpiaci árakkal. Ezt azonban nem
olyan egyszerű meghatározni. Egy ingatlan árát ugyanis nem
csak az befolyásolja, hogy melyik kerületben vagy melyik utcában található. Sok más egyéb tényező is: a lakás állapota,
a társasház állapota, az emelet, a lift, a tájolás, az alaprajz, a kilátás, a zaj és még sok egyéb. Ezeket csak egy árazásban jártas
szakember képes mind figyelembe venni.

Az ingatlanos segít és biztonságot nyújt
És ami Balla Ákos szerint legalább ennyire fontos: a megfelelő
kommunikáció. Mind az eladó, mind a vevő életében csupán
néhányszor kerül olyan helyzetbe, hogy ingatlant ad el vagy vásárol. Ez feszült állapot az eladók és a vevők számára is, hiszen
az eladónak egy vadidegen emberrel kell egyezkednie a legjelentősebb értéktárgyáról.

Ebben a kényes helyzetben sokat tud segíteni egy ingatlanos:
a két fél közötti feszültségeket elsimítja, és mint egy igazi
problémamegoldó, végigviszi az adásvételt. Ez azt jelenti, hogy
mind a két fél részére biztonságot nyújt, már azzal is, hogy
a tranzakció előtt tájékoztatja őket arról, miként zajlik a folyamat, mi lesz a menete, milyen lépésekre kerül sor az eladás
során. Ez különösen akkor fontos, ha a tapasztalatlan eladóval
szemben egy „dörzsölt” befektető áll.
Mindezek mellett egy megbízható, nagyobb ingatlanközvetítő iroda még további pluszértékeket kínál: ilyen a hitelügyintézés, az energetikai tanúsítvány készíttetése vagy egy ügyvéd
biztosítása. Ezek olyan tényezők, amelyekkel leveszik a terhek
egy jelentős részét az ügyfelek válláról.
Végül, amire nem árt figyelni a csalódások elkerülése végett:
valóban jó szakember legyen a megbízott ingatlanos. Ennek
egyik ismérve lehet az, hogy rendelkezik a közvetítő a megfelelő OKJ-s képesítéssel, ami egyébként a Balla Ingatlan valamennyi ingatlanközvetítőjére igaz. Balla Ákos éppen ezért
azt tanácsolja az eladóknak, hogy nézzenek utána, vagy akár
kérdezzenek rá a kiszemelt irodánál az adott tanácsadó képesítésére, hiszen ez is sokat elárul arról, milyen kvalitású szakemberre bízzák ingatlanuk eladását.
(X)

hirdetmény
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Tisztelt Újbudaiak!
Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával, április 9. és május 17. között ezúttal is biztosítja a felhalmozódott ágak, gallyak aprítékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhulladékot
idén körzetenként 1-1 nap, házhoz menő rendszerben szállítjuk el a nagytakarítási napokkal összehangoltan.
Fontos információ, hogy a gép füvet, falevelet nem tud aprítékolni, kivéve a gallyakon, ágakon található leveleket. 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 zöldhulladékot 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 keletkezik, 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 kiváló kerti talaj készíthető belőle, de alkalmas kerti utak burkolására,
valamint fűtőanyagként is felhasználható.

AZ APRITÉKOLÓ GÉP IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HELYSZÍNENKÉNT KIZÁRÓLAG
AZ ALÁBBI NAPOKON VAN LEHETŐSÉG A GALLYKUPACOK KIHELYEZÉSÉRE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ÁPRILIS
SASHEGY
ÁPRILIS
SASAD (Sasadi út és Dayka Gábor utca közti terület)
ÁPRILIS
SASAD (Rétköz utca és Sasadi út közti terület)
ÁPRILIS
GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
ÁPRILIS
PÉTERHEGY
ÁPRILIS
KELENVÖLGY
MÁJUS
ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
MÁJUS
ALBERTFALVA (Hengermalom út – Fehérvári út – Duna által határolt terület)
MÁJUS
ALBERTFALVA (Etele út – Fehérvári út – vasút által határolt terület)
KELENFÖLD (Hengermalom út – Fehérvári út – Dombóvári út – Duna közti terület) MÁJUS
MÁJUS
KELENFÖLD (Sárbogárdi út – Fehérvári út - Etele út közötti terület)
SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
MÁJUS
GELLÉRTHEGY
MÁJUS

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

60+
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
Április 25. 60+ természetjárás – Budai-hegység
Normafa–Csillebérc–Piktortégla-üregek–Sorrento–Csíkihegyek. Táv: 14 km, szint: 250 m. Előzetes jelentkezés
szükséges (délután 16–19 óra között)
Ingyenes; információ és jelentkezés: Somóczi Szilvia (Caola),
06/30/340-3490
Április 25. 13.00–17.00 Moszkva hagymakupolái
Patakiné Kósa Éva vetítése
Helyszín: USZOSZ Szentimreváros Idősek Klubja, XI.,
Bocskai út 43–45.; ingyenes; információ és jelentkezés: Polgár
Tiborné (USZOSZ) minden hétköznap 8–16 óra között a 7893022-es telefonszámon vagy a polgar.tiborne @uszosz.ujbuda.
hu e-mail címen
Április 25. 14.00–15.00 Országjárás az Ezüstnettel
Keresztény Múzeum (Esztergom), Gótikus oltárok – MNG
Tánczos Ferencné Ágnes, Tóth Ágnes
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ, XI., Kérő utca 3.; ingyenes; információ: Ezüstnet
Egyesület: Farkas Ágnes, dearfarkas@gmail.com címen,
illetve minden hétköznap 9–14 óra között a 372-4636-os
telefonszámon
Április 25. 15.00–17.00 „Naplemente” műhely
Közérthetően a demenciáról. Előadó Petróczy Szidónia
diplomás ápoló. Téma: saját otthonban ápolás, gondozás
Helyszín: USZOSZ Demens Klub, XI., Keveháza utca 6.;
ingyenes; információ: Benkó Erzsébet klubvezető és Nagy
Ágnes mentálhigiénés munkatárs, minden hétköznap 8–16
óra között a 06/70/492-0408-as telefonszámon vagy a benko.
erzsebet@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen
Április 26. 14.00–17.00 „Nekem nem térkép e táj”
Országjárás, Győr-Moson-Sopron megye
Programsorozatunkkal képzeletben bebarangoljuk
Magyarország tájait.
Helyszín: USZOSZ Keveháza Idősek Klubja, XI., Keveháza
utca 6.; ingyenes; Szabó Imréné klubvezető; információ:
minden hétköznap 8–16 óra között a 786-6325-ös
telefonszámon
Április 26. 15.00–17.30 Társasjáték- és kártyaklub
Helyszín: Hadik Kávéház, XI., Bartók Béla út 36.; ingyenes;
Borsóthy-Gaál Edit, borsothy.edit@gmail.com
Április 26. 16.00–18.00 Horgászklub
A Kelenvölgyi Kék-tó (HITEKA Horgász Egyesület)
horgászainak összejövetele.
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy utca 2;
információ: 424-5363

Elkezdődtek a 60+
program tavaszi
tanfolyamai
Az idén novemberben
tizedik évfordulóját
ünneplő Újbuda 60+
Program idén is elindította már jól ismert
angol-, német-, számítógép- és internettanfolyamait, közel
200 jelentkezővel.
Az elmúlt évtized
sikereiről, tapasztalatairól és a jövőről
kérdeztük a program
munkatársait.
• Mióta mennek ezek a tanfolyamok, és mennyire sikeresek?
A jelenlegi formában 2010 tavaszán indítottuk az első tanfolyamokat, amelyeket aztán
minden tavasszal és ősszel
megszerveztünk. A statiszti-

ka, a visszajelzések és egyéb
tapasztalataink alapján elmondható, hogy az Újbuda
60+ Program egyik legsikeresebb akciójáról beszélhetünk.
• Mi a siker titka, hányan végezték el az alapfokú és a
középhaladó kurzusokat?
A siker, úgy véljük, alapvetően két-három dolognak tudható be. Az egyik az időskorú
polgárok elismerésre méltó tanulási kedve, kitartása
és érdeklődése. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, minthogy
a 2010. évtől kezdődően ös�szesen 3342 beiratkozónk
volt, és ebben nincsenek benne az emeltebb szintű informatika tanfolyamokra jelentkezők.
A második ok a kiváló tanári és igazgatói gárda, amely

Segítő foglalkozások
Sokan küzdünk mindennapi terheinkkel,
gondjainkkal, amelyek megnehezíthetik a hétköznapokat. Nem merünk róluk beszélni, vagy
nem akarunk velük másokat terhelni, pedig
egy segítőkész partner vagy csoport, egy beszélgetés sokat segíthet a problémák feldolgozásában, támpontot adhat azok megoldásához.
A 60+ program több ingyenes lehetőséget is
nyújt azoknak, akiknek támaszra, segítségre
van szükségük.
A „Segítő beszélgetések” szolgáltatásunkon
képzett időskorú önkéntesek várják, hogy segíthessenek. A Kérő és a Bölcső utcai programközpontokban bizalmas, négyszemközti
beszélgetéseket szerveznek, időpont-egyeztetést követően. Jelentkezni személyesen vagy
telefonon tud, ügyfélfogadási időben minden
hétköznap 9–14 óra között az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban
(XI., Kérő u. 3.; tel.: 372-4636).

Minden vasárnap 8.00–9.00 katolikus szentmise
a Kelenföldi Szent Gellért plébánia felügyelete mellett
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, XI., Cirmos utca 8.;
ingyenes; Morus Szent Tamás Egyesület

Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ

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

Caring

City

a gondoskodó város

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

További elérhetőségeink

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

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

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

• Lesznek-e változások, vagy
hasonlóan folytatódnak a
tanfolyamok ősszel?
Bár a teljesen kezdő mellett
középhaladó tanfolyamokat is
tartunk, úgy látjuk, az ügyfeleink igénye sokban változott.
Több éve vannak a tanultak
gyakorlását, szinten tartását
segítő programjaink és speciális tanfolyamaink (okostelefon-, Facebook-használat
stb.), de úgy gondoljuk, elérkezett az idő egy alaposabb
változtatásra. Ősztől reményeink szerint még hasznosabban és praktikusabban tudjuk majd kielégíteni
a megismert igényeket. Ezekről a változásokról időben,
várhatóan már a nyár végén
tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.

Gerinctorna fiziológiás labdán
– kezdő tanfolyamok
Helyszín: Mechatronikai
Szakközépiskola
(XI. ker., Rétköz u. 39.)
Időpont: 2018. május 9-étől szerdánként 16.00–
17.00 óra között
JELENTKEZÉS: 2018. április 26-ától május 7-éig
11.30–16.00 óráig telefonon. Csoportvezető: Karakai Márta, 06/30/378 5536
Beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal az Újbuda 60+ Kedvezménykártyát, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
A TORNAKURZUS DÍJA/FŐ: 6000
Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000
Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első
beiratkozáskor vehető igénybe
annak, aki még nem vett részt
a tanfolyamon!

Április 28. 9.00 60+ természetjárás – Budai-hegység
Nagykovácsi–Forrás-dűlő–Széna-hegy–Fajzási erdő–Ilonalak–
Vasvári erdő–Nagykovácsi.
Táv: 13 km, szint: 200 m.
Találkozó: 9.00, Széll Kálmán tér, óra; ingyenes; jelentkezés:
Méri Sándorné (Caola), 06/30/549-8457

Minden vasárnap 10.00–12.00 református istentisztelet
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, XI., Cirmos utca 8.;
ingyenes; információ: Őrmezői Református Misszió,
780-6083

változatlan lelkesedéssel, kitartással oktatja és támogatja
a „tanulókat”. A harmadik
ok nem különül el az előző
kettőtől, de fontos megemlíteni. Ez pedig az összefogás,
egymás támogatása, amely
a mindennapok legfontosabb szervező- és hajtóereje.
Úgy véljük, sokkal kisebb
lenne a beiratkozók, a tanfolyamokat elvégzők száma,
ha az ügyfelek, a tanárok
és a számítógépes segítséget
vagy a nyelvgyakorló tanfolyamokat vezető önkéntesek
nem lelkesítenék azokat, akik
néha kedvüket vesztik, vagy
segítségre szorulnak, esetleg
elakadnak a tanulás egy-egy
pillanatában. Mindannyiukon
múlik és mindannyiukat köszönet illeti évek óta végzett
sikeres munkájukért.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Márciusban indult új programunk Egészséges lélek 60 év felett néven. A problémákat
megbeszélő csoportfoglalkozások során különböző, tipikusan időseket érintő témákat
dolgozunk fel pszichológus szakember vezetésével, segítve a harmonikus és kiegyensúlyozott mindennapok megteremtését. Ez nemcsak
a gondok megoldásában nyújthat segítséget,
de az önismeret elmélyítésében is. A foglalkozásokat az Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központban tartják (XI., Kérő
u. 3.) minden szerdán 9.45–10.45 között. Előzetes jelentkezés nem szükséges.
Soron következő témák:
· április 25. Fordulópontok – életvonal
· május 2. Életem motorja
· május 9. Ünnepek
· május 16. Értékeim
· május 23. Biztonságom
A foglalkozásokról minden hétköznap 9–14
óra között a 372-4636-os telefonszámon kaphat információt.

Budapest XI. kerületi
lakóépületek
energiatakarékos
korszerűsítésének,
felújításának támogatására
– 2018.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere a lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 23/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, valamint a pénzeszközök
átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) vissza nem térítendő támogatást
nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek
korszerűsítéséhez, felújításához az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése
céljából.
Támogatható tevékenységek köre: Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére (energiamegtakarítást eredményező), felújítására
a következő célokra nyújtható támogatás:
• épületgépészeti rendszerek (szellőzőrendszer) korszerűsítése, felújítása
• épületvillamos-rendszerek korszerűsítése,
felújítása
Az ökoprogram részeként a következő célokra
nyújtható támogatás:
• A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus
szelepek) lakásonkénti beszerelése
• A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának la-

kásonkénti költségmegosztására alkalmas
mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy
költségmegosztók) beszerelése
• A „smart metering” (okosmérés) rendszer
teljes körű kialakítása
• Az épület közös tulajdonát képező fűtési
rendszerének átalakítása
Vissza nem térítendő támogatás mértéke:
az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető
bruttó bekerülési költség maximum 40%-a, de
pályázatonként nem haladhatja meg a 22 500
Ft/lakás összeget.
Pályázat célközönsége: pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat közigazgatási határán
belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4
lakást tartalmazó épületeik felújítására.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 4. 12.00 óra
Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: a részletes pályázati kiírás és mellékletei
az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
(Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz.
alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület,
Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes oldaláról
(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-
palyazatok) letölthető.
A nyertes pályázókkal az önkormányzat Támogatási Szerződést köt.
Szerződéskötési határidő:
2018. november 14. 16.00 óra
Az elszámolás benyújtásának
végső határideje:
2019. március 29. 16.00 óra

mozaik
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keresztrejtvény
Ratkó József: Tavasz c.
költeményéből idézünk két
sort.
Vízszintes: 1. Katonai alakulat. 6. Az Idézet első sora (Z,
E, H, A). 13. A tetejére helyez.
14. Régi hordómérték. 15.
Kossuth Lajos szülőhelye. 16.
Kelet Berlinben! 17. Gyógymód. 20. Fohász. 21. Mikszáth
Kálmán. 22. Lakatmárka. 23.
Mókusféle. 25. Kertben ügyködik. 26. Fényudvar a Nap
körül. 28. Várpalotával egyesült község. 30. Román válogatott labdarúgó (Ștefan). 32.
Lassan elfogyó ázsiai tó. 34.
Huzal. 36. A pincébe csúsztat.
38. Felirat francia filmek végén. 40. Nagyszülő öröme. 42.
… Sumac, a perui csalogány.
43. Egyiptomban az alvilág
és a holtak oltalmazója, görögös névalakkal. 44. Sziget
az Ír-tengerben. 45. Ázsiai
ország lakója. 47. Találat a vívásban. 48. Balkáni népcsoport. 50. Dalbetét. 52. Ókori római író, történetíró, államférfi (Marcus
Porcius). 53. Ebbe az irányba. 55. Gyümölcsöt szárít. 58. Ázsiai ország.
60. Tantál vegyjele. 61. A Cet csillagképben látható vörös óriás. 63.
Északi férfinév. 65. Kipling kígyója. 66. Becézett férfinév. 68. Egész
terjedelmében kinyúlna. 70. Ellenszegülés. 71. Csúnya. 73. Urán és lantán vegyjele. 74. Összetételekben légeny jelenlétére utal.
Függőleges: 1. Hegycsúcs. 2. Kártevő rovar. 3. Szeret páros betűi. 4. Kettőzve: vizek városa. 5. Energiaforrás, rövid névvel. 6.

Szabás. 7. Talajforgató eszköz. 8. Babétel. 9. Nőstény
disznó. 10. Biztató szó. 11.
Vissza: ruhadarab. 12. Vándorló életet élő. 18. …-alkohol, borszesz. 19. Szezon.
22. Spanyol bika! 24. Királyi ülőhely. 26. Az idézet
második sora (E, K, Ö, O,
A). 27. Kossuth-díjas színművész (Kálmán). 29. Gyermekeket szállító jármű. 31.
A rádium korai felhasználásával kezdődött. 33. Híres
ménes jelzője. 35. Csongrád
megyei település. 37. Mez
betűi keverve. 38. Szalad.
39. Nagy Konstantin szülőhelye. 41. Kiadás páratlan betűi. 46. Medál. 49. …
tarda, túzok. 51. Svájc leghosszabb folyója. 52. Nemzetség a Skót-felföldön! 54.
Lengyel nagyváros. 56. Település a Tisza-tó partján.
57. Mohamedán isten. 59.
Szándékozá. 62. Állatot ellát. 64. Mozog a föld. 67. Jód és neon vegyjele. 69. Külalak része!
70. DTN. 72. Édes egynemű betűi. 75. Ibrány határai!
Beküldendő: vízsz. 6. és függ. 26. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Mikor a fákon ütközik a rügy, a dalok kelyhe énbennem bezárul. NYERTESE: Győri Jenő, 1117 Bp., Budafoki u.
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.)
vehető át.

pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail:
ujbuda@fidesz.hu,
www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/istvan.simicsko. Hétfőnként 14–16 óráig
táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez
kapcsolódó tanácsadással (időpontfoglalás:
06/70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr.
Oláh András Sándor ügyvéd legközelebbi
fogadóórája május 8-án 16 órakor lesz a Fidesz-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,
szombat: 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 tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás:
minden hónap első keddjén 14.00–17.00 (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes, 06/20/9793369).
»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között.
Május 2-án, szerdán 17–18 óráig nyugdíjjal
és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első
péntekén 18–21 óra között az F2 Klubban
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket.
Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problémákról, és ismerje meg
a javaslatainkat! Tel.: 06/30/571-1922. Web:
facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint. Minden hónap
első szerdáján taggyűlés 18 órától a Bartók
Béla út 96. szám alatt. Minden hónap utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás 18 órától
a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke sörözőnél.
»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei:
1506. Budapest 116. Pf.147., e-mail: budapest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.
hu, facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda,
facebook.com/gynemetherzsebet.
Lakos Imre elnök: 06/30/932-7056. Ajánlásgyűjtő irodák: Mérnök u. 40. Tel.: 205-3655;
Mészöly u. 1.; Kaptárkő u. 8.

apróhirdetés
»»Lakás, ingatlan

VÁLLALOM hiteles energetikai tanúsítás elkészítését
helyszíni felmérés után 24 órán belül áfamentesen. 06/30/6557825.
SOMOGYZSITFÁN családi ház eladó, nyaralónak
és gazdálkodásra is alkalmas. 2,5 M Ft. 06/20/4342-953.
MAGÁNSZEMÉLY keres eladó 40–60 nm-es lakást a XI.,
XII., I., II. kerületben. 06/30/9512-620.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL keresek eladó, bérelhető
lakást. 06/30/729-7546.
SASADON kétszobás téglalakást vennék. 06/20/324-9108.
XI. KER., MŰEGYETEM mellett 45 nm-es 1,5 szobás lakás
eladó 32,5 M Ft, mng111@freemail.hu.
21/72 TULAJDONI hányad eladó a Beregszász úton.
www.2172sasadon.blogspot.hu

»»Bérlemény

KIADÓ üzlethelyiség a XI. ker., Fehérvári úton, 29 nm.
06/70/325-4309.

»»Oktatás

AMERIKAITÓL angolul, cégeknek üzleti is. 06/70/242-2611.
BÁRMILYEN szöveg fordítása olaszról magyarra szaktanártól
06/30/799-4113.
NÉMETOKTATÁST vállal nyugdíjas hölgy. 06/30/525-2962.

»»Víz, gáz, villany, fűtés

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ által minősített
és ajánlott vállalkozó! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664.

»»Lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljeskörűen! 06/1/202-2505, 06/30/2513800, Halász Tibor.
TELJES KÖRŰ lakásfelújítás és víz-, gáz-, fűtésszerelés
06/20/973-2363.

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, kis munkák is. Tel.: 06/30/401-7462.
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények belső marását, bélelését
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
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, 06/1/7814021.
VÁLLALJUK: társasházak közös képviseletének,
társasházkezelésének ellátását,
lakásszövetkezetek ügyvezetését, ingatlankezelését.
Kérjen ajánlatot, forduljon hozzánk bizalommal! otthonunk@
losz.hu, tel.: 06/30/919-1340.
SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmunkát, kisebb
javításokat is vállalok. 06/30/975-0053.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
TÁRSASHÁZAK, magánházak homlokzat- és tetőfelújítását
vállaljuk. Tel.: 06/20/378-4979.
MINDEN típusú hűtő-, fagyasztógép javítása. 06/70/426-3151.
LAKATOSOKAT és alumínium vagy fa nyílászáró készítőket
keres kisvállalkozás. Nyugdíjas is lehet. Érdeklődés: 0630/346-4129

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

»»TV, számítógép

»»Régiség

»»Szolgáltatás

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.: 3028696, mobil: 06/30/949-2900. E-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben: 06/30/9210-948.
LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása,
korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.

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, Herendiporcelánt, 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.
BECSÜS, műgyűjtőnő mindenfajta régiséget vásárol. 06/1/7891693.

»»Állás

INFORMATIKAI alapismeretekkel rendelkező összeíró
munkatársakat keresünk a kerületben. Kötetlen munkaidő,
munkaszerződés. Feladat: a Központi Statisztikai Hivatal
számára történő adatfelvételben való részvétel. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal, telefonszámmal a hr@statek.hu
e-mailen.
II. KERÜLETI NYILVÁNOS vécé üzemeltetéséhez
részmunkaidős nyugdíjasokat keresünk. Tel.: 06/20/270-7161.
VARRÓNÓT keresünk a IX. kerületbe. Tel.: 06/20/270-7161.

»»Üdülés

BÜKKFÜRDŐI 2 hetes, 05. 23.–06. 05-ig tartó üdülésemet
átadnám. 228-1323.

»»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
ANGOL beszélgetőtársat keres nyugdíjas hölgy. 06/30/3950353.

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai, Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández
• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

fogadóórák
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.
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.

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

közös
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Tavaszi túródesszert
mangóval
A langyos szellőhöz
és szikrázó napsütéshez egy könnyed,
gyümölcsös édesség
illik igazán. Kóstolják
meg a Parcsetich
Ernő séf legújabb
ajánlatában szereplő
mennyei desszertkülönlegességet.

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Hozzávalók a mascarponés • 0,5 liter tej
túródesszerthez
mangóval • 0,3 liter tejszín
Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
• 10 dkg cukor
és karamellel:
• 8 db tojássárgája
A morzsához:
Elkészítés:
• 30 dkg hideg vaj
A morzsához dolgozzuk ös�• 30 dkg barna cukor
sze a hozzávalókat, pihen• 40 dkg liszt
tessük hűtőben, majd rácson
• 6 db zabkeksz
törjük át, és szilikonlapon
• 10 dkg mogyoró
elterítve 180 fokon süssük
• 2 teáskanál sütőpor
aranybarnára.
A túrókrémhez a túrót átA túrókrémhez:
törjük, hozzáadjuk a kristály• 25 dkg túró
és vaníliás cukrot, a reszelt
• 70 dkg mascarpone
citromhéjat, a mascarpone-t,
• 10 dkg tejszínhab
összedolgozzuk, majd a tej• 1 db citrom
színhabbal fellazítjuk, és hű• 5 dkg vaníliás cukor
tőben tároljuk.
• 5 dkg kristálycukor
A sós karamellhez a cukrot
a vízzel kis lángon összeforA sós karamellhez:
raljuk, míg aranybarna nem
• 40 g vaj egy csipetnyi sóval
lesz. Levesszük a tűzről, hoz• 100 g cukor
záadjuk a vajat és a tejszínt,
• 4 evőkanál víz
aztán elkeverjük. Pár percig
• 12 ml tejszín
kis lángon gyöngyöztetjük,
amíg homogén nem lesz, véA mangófagylalthoz:
gül kihűtjük.
• 2 db mangó

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában
a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóink

Balog Bernát vagyok,
2017. december 13-án
hajnalban
születtem.
4100 grammal és 57
centiméterrel érkeztem
a szüleim és két iskolás
testvérem legnagyobb
örömére. Nagyon békés, kiegyensúlyozott
és vidám természetű
baba vagyok. Nővérem
és bátyám sokat segítenek a fürdetésnél, amit
nagyon szeretek, és már
alig várják, hogy megtanuljak beszélni, szaladgálni.

24/01/18 11:02

A mangófagylalthoz a tejet
a tejszínnel, cukorral és a tojással lassú tűzön, folyamatos kevergetés mellett addig
hevítjük, míg a sárgája elkezd sűrűsödni, majd kevergetés mellett lezárjuk,
nehogy odakapjon az alja.
Ha kihűlt, hozzáadjuk a megtisztított és pürésített man-

gót. Tálkába tesszük, és kifagyasztjuk úgy, hogy közben
kör ülbelül húszpercenként
megkeverjük, amíg meg nem
szilárdul.
Ha minden elem lehűlt,
rétegezve egy üvegpohárban
tálaljuk, és adunk mellé egy
kevés frissen vágott sóskalevelet.

Marietta 2018.
január
1-jén
látta
meg
a holdvilágot,
em lékezetes
szilveszterünk
volt. Ráadásul
ő az idei első
Szent Imre-baba. Igazi kis
tündér, boldogan gőgicsél, mosolyog, nagyokat alszik, vele teljes a családunk.

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ
ÁPRILIS 9. ÉS MÁJUS 4. KÖZÖTT

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!
2018.

2018.

ÁPRILIS 9-től

MÁJUS 4-ig

• ALBERTFALVA
• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• GELLÉRTHEGY
• SZENTIMREVÁROS
• PÉTERHEGY, KELENVÖLGY
A nagytakarítási akció keretében az
Újbuda Prizma Köszhasznú Nonprofit
Kft. munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott időpontokban lesznek jelen, és vesznek részt a közterületek megtisztításában:

• GAZDAGRÉT
• SASAD
• SASHEGY
• SASHEGY
• ŐRMEZŐ

ÁPRILIS 9-10.
ÁPRILIS 11-13., 16.
ÁPRILIS 17-18.
ÁPRILIS 19.
ÁPRILIS 20.
ÁPRILIS 21.
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
• 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, elektronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

Tisztelt Újbudaiak!
A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” keretein belül ‒ idén is megszervezi tavaszi
nagytakarítási akcióját a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy újra közös
erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek
és járdák megtisztításáért.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártyával) 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 igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények
mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a készlet
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.

