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SIKERSZTORI

Kócsag a tűzfalon
Júniusban avatták fel azt az alkotást, 
amely egy Bertalan Lajos utcai társasház 
tűzfalát díszíti a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) átmeneti otthonának 
tőszomszédságában. 

A Bertalan Lajos utca 16. szám alatti ház tűzfalának kifes-
tését célzó tervek közül először az önkormányzat illetékes 
osztálya választotta ki a legjobb hármat, amelyet aztán on-
line szavazásra bocsátott. Néhány nap alatt bő ötezer voks 
érkezett be, ezeknek több mint fele azt támogatta, hogy 
Zsuffa Zsanna Lídia képe kerüljön a több mint háromszáz 
négyzetméteres falra, amely kócsagot, a magyar természet-
védelem címermadarát ábrázolja.

– A projektet a Színes Város Csoport koordinálta, amely-
nek köszönhetően városszerte szépülnek a csupasz falak – 
mondta el Flór Péter, a Színes Város Csoport főtitkára. – 
Ilyen falfestések 2009 óta zajlanak Budapesten, a MOME-n 
indított tűzfalfestéskurzus is ezt támogatta – tette hozzá 
Vargha Balázs, a kurzus és a tanszék vezetője. A féléves 
szemináriumon a ti-
zennégy fős csapatnak 
környezetvédelmi té-
májú terveket kellett 
készítenie.

A falfestési akciót 8 
millió forinttal támo-
gatta a fővárosi önkor-
mányzat. Szalay-Bob-
rovniczky Alexandra 
főpolgármester-helyet-
tes a kép avatóján ki-
emelte: a projekt célja 
nemcsak a városszépí-
tés, hanem a közösség-
építés is; ezt sikerült 
elérni, hiszen a szava-
zás összehozta a ha-
sonló érdeklődésű em-
bereket.

– Bár Újbudán kevés tűzfal található, örömteli, hogy 
ez most az egyetemi városrész éke lett – hangsúlyozta 
az avatón Hoffmann Tamás polgármester. Hozzátette: nem 
ez lesz az utolsó tűzfalfestmény a kerületben, hiszen folynak 
az egyeztetések a Színes Város csapatával egy újabb alko-
tásról.

(T. K.)
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Bajnok  

és NB I-es a BME 

futsalcsapata

Telt ház előtt győzött a Gabányi László 

Sportcsarnokban a Rubeola elleni vissza-

vágón a műegyetemi futsalgárda, amely 

ezzel NB II-es bajnoki címét és a feljutást is 

megünnepelhette.

A BME-BT FC az utolsó fordulóig nyílt küzdelemben nyerte 

meg a futsal NB II n
yugati csoportját, és a keleti csoport 

győztesével, a Rubeola FC Csömörrel játszott osztályozót 

az NB I-be jutásért. A
 május 28-i csömöri mérkőzés 1-1-es 

döntetlennel zárult, a BME így nyugodtabban várhatta a jú-

nius 4-i újbudai visszavágót. A Gabányi László Sportcsar-

nokban a téthez méltó tömeg gyűlt össze, a fordulatos mér-

kőzés hajrájában alakult ki a 2-1-es végeredmény, a BME 

javára. A következő szezonban már az NB I-ben játszhat 

Szabó Zoltán vezetőedző csapata.

Huszár Viktor, a BME-BT FC elnöke elégedett volt a mér-

kőzés után. – Úgy gondolom, méltón képviseljük a BME 25 

ezer diákját és Újbudát mind hazai, mind nemzetközi szin-

ten. Az NB I-be feljutás az idei szereplésünk megkoronázása 

a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája, a Budapest Egyetemi 

Futsal Bajnokság vagy a MEFOB-trófeák elhódítása után. 

Köszönettel tartozunk segítőinknek és szurkolóinknak, úgy 

egyetemünktől, mint Újbuda Önkormányzatától olyan tá-

mogatást kapunk, ami lehetővé teszi a nyugodt és sik
eres 

munkát – fejtette ki a klubelnök.
(Újbuda)

Újbuda aktívan segíti a
z iskolákat

Ezrek vettek részt  

a diákolimpián

Most ért véget a második tan-

év azóta, hogy az iskolák állami 

fenntartásba kerültek, de Újbuda 

Önkormányzata továbbra is tevé-

keny részese az intézményekben 

zajló tanulmányi és sportverse-

nyeknek, eseményeknek. A te-

hetséggondozásban nagy szere-

pet vállal az Újbudai Pedagógiai 

Iroda, amely az idei tanévben 39 

versenyt szervezett közel 3400 

tanuló részvételével. – A diákok 

és tanárok budapesti szinten is 

jól szerepelnek a megmérette-

téseken – emeli ki a lapunknak 

adott interjúban Molnár László 

oktatásért felelős alpolgármester. 

A versenyek között volt tantárgyi 

és tematikus, iskolán belüli, ill
et-

ve szabadtéri vetélkedő is. Nyá-

ron a soltvadkerti te
hetségtáborba 

várja a legjobb diákokat az önkor-

mányzat, amely a hagyományos 

kamaraerdei esten is köszöntötte 

a pedagógusokat.

A kerület az intézményfejlesz-

tésekből is kiveszi részét, bele-

értve a sportlétesítmények meg-

újítását, és hosszú távú koncepció 

kidolgozásával hozzájárul ahhoz 

is, hogy a kerület lakosságának 

növekedésével lépést tartson 

a férőhelyek száma. Az újbudai 

általános iskolákban a követ-

kező tanévre is több helyen volt 

erős túljelentkezés, de a lakóhely 

szerinti körzeti intézményekben 

mindenki elkezdheti a tanulást.

A középiskolákba is a lehetsé-

gesnél többen szerettek volna be-

jutni – akiknek ez nem sikerült, 

az augusztus végén lezáruló rend-

kívüli felvételin célozhatják meg 

a betöltetlen férőhelyeket.

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Befejeződött az egész 

tanévben zajló kerületi 

diákolimpia, a díjátadót 

az önkormányzat díszter-

mében rendezték meg. Újbuda 

a korábbi évekhez hason-

lóan mind az eredmények, 

mind a résztvevők számát 

tekintve kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtott a 2017/2018-as 

sportversenyeken.

A hónapokig tartó megmérettetésen 

szinte minden sportágban indultak 

a kerületiek, az atlétikától kezdve a ko-

sárlabdán át a korcsolyáig. – A diákok 

a 180 tanítási napból 155 napon át, 25 

sportágban, 132 versenyszámban mér-

ték össze tudásukat. Az iskolai bajnok-

ságokra 7310 fő regisztrált – foglalta 

össze Hoffmann Tamás polgármester, 

aki arra is emlékeztetett, hogy a mozgás 

ösztönzésére számos beruházás valósult 

meg az elmúlt években. Simicskó Ist-

ván, Újbuda országgyűlési képviselője 

a pedagógusok elkötelezett munkájával 

és a kormány sportbarát intézkedéseivel 

magyarázta a versenyek népszerűségét. 

Hozzátette: a sport a gyerekeket az élet-

re neveli, megtanulják, hogyan kell 

küzdeniük, kitartaniuk, feldolgozniuk 

az esetleges kudarcot.

Idén a legnépszerűbb csapatsportok 

a labdarúgás, a röplabda, a kosárlab-

da és az atlétika voltak, míg az egyéni 

sportágak közül mezei futásban, úszás-

ban, atlétikában, tájfutásban és sakk-

ban indultak legtöbben. Az általános 

iskolák összesített eredménye alapján 

az Újbudai Ádám Jenő Általános Isk
o-

la, a középiskolák között a Szent Margit 

Gimnázium volt a legeredményesebb, 

a legtöbb versenyre a Gazdagrét–Török-

ugrató Általános Iskola, valamint az Új-

budai Széchenyi István Szakgimnázium 

regisztrált.

A diákolimpia díjkiosztó ünnepségén 

egyénileg is ju
talmazták a legtöbb pon-

tot szerző vagy a legtechnikásabb spor-

tolókat; különdíjat 45 tanuló vehetett át. 

Az elismerések átadásában részt vett 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, Újbu-

da jegyzője, Molnár László alpolgármes-

ter, Kocsis S
ándor, az Újbuda Sportjáért 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, va-

lamint a cég szakmai vezetője, Horváth 

Gábor kétszeres olimpiai és háromszo-

ros világbajnok kajakozó is. (Újbuda)
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Több a férőhely  

az óvodákban

Az újbudai óvodákban és bölcsődékben közel ötezer gyermek-

ről gondoskodnak, amiben a mindennapi felügyelet és a cso-

portos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt kap a differenciált 

fejlesztés is. A kerületi nevelési intézmények fejlesztése kap-

csán Molnár László oktatásért és nevelésért felelős alpolgár-

mester kiemelte: az óvodákban van elég férőhely, minden újbu-

dai gyermeket fogadni tudnak. A bölcsődei helyek számában is 

az országos átlag fölött van Újbuda, bár kisebb várakozási idő 

előfordulhat.

Az önkormányzat rendszeresen felülvizsgálja köznevelési 

koncepcióját, a férőhely-kapacitások módosításánál figyelem-

be veszik az ingatlanberuházásokat is. Az intézményeket fo-

lyamatosan bővítik és korszerűsítik, a Gazdagréti Óvodában 

például 120-szal több férőhely és négy új csoportszoba lesz, 

a Bóbita Bölcsődében pedig játszószobát alakítanak ki, ame-

lyet akár rövid időre is igénybe lehet venni. Az óvodai rendszer 

átalakulásának szerves része a modern megoldások használa-

ta: a honlapok megújulása mellett idén júniustól elektronikus 

„menzakártya” segíti és egyszerűsíti az étkeztetés adminiszt-

rációját. A most véget érő nevelési évről óvodapedagógusok 

számoltak be lapunknak, kiemelve, hogy minden gyermeknél 

egyénileg követik képességei fejlődését, és annak megfelelően 

javasolják az iskola megkezdését.
(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Elismerés az egészségügyi dolgozóknak

Kétszáz esztendeje, július 1-jén szüle-

tett Semmelweis Ignác. A születésnap-

hoz kapcsolódóan köszöntik Magyar-

országon a kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó egészségügyi dolgozókat. 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókór-

házban június 28-án ünnepelték meg 

a Semmelweis-napot. Ebből az alka-

lomból elismeréseket, kinevezéseket 

adott át az intézmény munkatársainak 

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és Bedros J. Róbert, 

a kórház főigazgatója.

Gulyás Gergely biztosította a kerü-

letünkben működő kórház dolgozóit, 

hogy a kormány folytatja az egészség-

ügy fejlesztését. A miniszter elmond-

ta: a következő években tovább emelik 

a béreket és javítanak a munkakörül-

ményeken. Kiemelte, hogy az Egész-

séges Budapest Program részeként 

több beruházás is lesz a fővárosban. 

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy eb-

ben a szektorban különösen jellemző 

a verseny Európában, és megköszönte 

a kórházi dolgozóknak, hogy bár kül-

földön magasabb fizetést kapnának, 

mégis Magyarországon maradnak.

A Szent Imre Kórház főigazgatója, 

a dél-budai centrumkórház kialakítá-

sát irányító miniszterelnöki megbízott, 

Bedros J. Róbert arról is beszélt, hogy 

az intézményben stabilizálódott a gaz-

dálkodás, és köszönetet mondott mun-

katársainak, hogy az elmúlt években 

ez lett az ország egyik legjobb kórhá-

za. A főigazgató rendkívül fontosnak 

nevezte, hogy a kormány kiemelt prog-

ramként kezeli a hamarosan megvaló-

suló Dél-Budai Egészségcentrumot, 

amelynek szakmai bázisát a Szent 

Imre Kórház adja.

Az eseményen adták át a főorvosi, 

adjunktusi kinevezéseket is, és a leg-

jobb kollektívákat is díjazták. A fő-

igazgató tolmácsolta Kásler Miklós jó-

kívánságait is, az emberi erőforrások 

minisztere a kórház két dolgozóját tün-

tette ki az ünnep alkalmából. 

(Cikkünk az újbudai  

Semmelweis-napról a 3. oldalon)
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sát irányító miniszterelnöki megbízott, 
Bedros J. Róbert arról is beszélt, hogy 
az intézményben stabilizálódott a gaz-
dálkodás, és köszönetet mondott mun-

katársainak, hogy az elmúlt években 
ez lett az ország egyik legjobb kórhá-
za. A főigazgató rendkívül fontosnak 
nevezte, hogy a kormány kiemelt prog-
ramként kezeli a hamarosan megvaló-
suló Dél-Budai Egészségcentrumot, 
amelynek szakmai bázisát a Szent 
Imre Kórház adja.

Az eseményen adták át a főorvosi, 
adjunktusi kinevezéseket is, és a leg-
jobb kollektívákat is díjazták. A fő-
igazgató tolmácsolta Kásler Miklós jó-
kívánságait is, az emberi erőforrások 
minisztere a kórház két dolgozóját tün-
tette ki az ünnep alkalmából. 

(Cikkünk az újbudai  
Semmelweis-napról a 3. oldalon)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és Bedros J. Róbert, 
a Szent Imre kórház főigazgatója
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PÁLYÁZATI KIíRÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.)  
az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot írt ki:

ssz. cím m2 Hrsz bejárat elhelyezkedés megtekintés időpontja
2018. év július

1. Bartók B. út 132. 121 3450/0/A/1 lépcsőházi bejárat, pince 26-án 9.00–9.15
2. Bánk bán u. 5. 46 3436/2/A/1 udvari bejárat, pince 26-án 9.30–9.45
3. Bártfai u. 5/B 28 3720/1/A/23 pince folyosóról van a bejárat 23-án 9.30–9.45
4. Bocskai u. 63–65. 111 4641/18/A/1 pince folyosóról van a bejárat 24-én 9.00–9.15
5. Bocskai u. 63–65. 99 4641/18/A/2 pince folyosóról van a bejárat
6. Bocskai u. 75. 117 4596/5/A/37 pince folyosóról van a bejárat 24-én 9.45–10.00
7. Bölcső u. 5. 142 4158/62/A/47 előkertből nyíló pince 30-án 10.00–10.15
8. Budafoki u. 93/C 65 4037/10/A/1 pince folyosóról van a bejárat 30-án 10.45–11.00
9. Etele út 33. 13 3533/44/A/189 földszint utcai bejárat 23-án 9.00–9.15

10. Fehérvári út 27.    273 4368/34/A/3 pince udvari bejárat 31-én 10.00–10.15
11. Fehérvári út 88/B 8 3883/0/A/127 pince folyosóról van a bejárat 31-én 10.45–11.00

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. (hétfő) 12 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala  

Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átve-
hető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályán 

(Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapjáról.
További információ kapható a 381-1311 és a 3724-686 telefonszámon. 

Budapest, 2018. június 6.  
Gazdasági Bizottság

híRKéP

Király Viktor, a Megasztár egykori győztese és zenekara is koncer-
tet adott június 22-én a Gazdagréti Közösségi Ház szentivánéji ren-
dezvényén. A program interaktív gyermekkoncerttel indult, majd 
volt arcfestés, kisvonat, játszópark is. Itt lépett fel először az Alma 
együttes tagjaiból alakult Kifli zenekar, utánuk Almási Misi illuzionis-
ta és partnernője következett. Az estet közös szalonnasütés zárta.

Szociális étkeztetés
A szociális étkezte-
tés olyan szolgálta-
tási forma, melynek 
részeként a szociá-
lisan rászorultaknak 
főétkezésként lega-
lább napi egyszeri 
meleg ételt nyújta-
nak. Ha az érintett 
személy egészségi 
állapota indokolja, 

akkor a szociális étkeztetés keretében – a szakorvos javaslatára 
– diétás ételt kell adni. Az ellátás a hét minden napján rendel-
kezésre áll, munkaszüneti és ünnepnapokon is.

A szociális étkeztetést a Keveháza utca 6. alatt lehet igényel-
ni személyesen vagy telefonon. A lehetőséget azon – az önkor-
mányzat rendeletében meghatározott – rászoruló személyek-
nek nyújtjuk, akik tartósan vagy átmenetileg nem tudják azt 
megteremteni önmaguknak, illetve eltartottaiknak. Az étkezte-
tés igénybe vehető helyben, elvitellel vagy házhoz szállítással, 
utóbbira az önkormányzat rendeletében szabályozott esetekben 
van mód. A helyben fogyasztásra, illetve az elvitelre az étkez-
dében (1116 Budapest, Mérnök utca 40.), valamint az idősek 
klubjaiban nyílik lehetőség.

Az étkezde alkalmat kínál beszélgetésre, kollégáink segíte-
nek egyéb szociális jellegű problémák megoldásában, tájékoz-
tatást nyújtanak a különböző szociális ellátásokról, illetve in-
tézményünk más szolgáltatásairól.

Véget ért a tanév

Sokba kerülhet  
a parlagfű
Büntetést is vonhat maga után 
a zöld felület elhanyagolása, 
ha veszélyes gyomnövény 
jelenik meg rajta. Különösen 
oda kell figyelni a parlagfű-
re, ennek irtását még építési 
területen, sőt, az út szélén is 
köteles elvégezni a tulajdo-
nos. Az allergiakeltő növény 
virágbimbójának kialaku-
lását a törvény értelmében 
június 30-áig meg kell aka-
dályozni, és ezt az állapotot 
fenn kell tartani a vegetációs 
időszak végéig. Ez azt jelen-
ti, hogy június 30-ától októ-
berig olyan rendszerességgel 
kell kaszálni a parlagfüvet, 
hogy azon virágbimbó ne ala-
kulhasson ki. Ez vonatkozik 
a magántulajdonban lévő te-
rületekre is: akinek a telkén 
virágzó parlagfüvet találnak, 
az kényszerkaszálásra és nö-
vényvédelmi bírságra számít-
hat. Ennek mértéke a fertőzött 
terület nagyságától függően 
15 ezer forinttól 5 millió fo-

rintig terjed (emellett a kaszá-
lás költségei is a földhaszná-
lót terhelik). Ha valahol nem 
parlagfű virágzik, hanem más 
allergén gyomnövény, akkor 
a belterületi tulajdonosokat 
a jegyző felszólítja, hogy rö-
vid határidőn belül kaszálják 
azt le, különben ez esetben is 
kényszerkaszálás és bírságo-
lás következik.

Aki július 1-je után virág-
zó parlagfűvel találkozik, 
a hivatal@ujbuda.hu e-mail 
címen, illetve Újbuda Polgár-
mesteri Hivatalának postací-
mén (1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.) tehet bejelentést 
a helyszín pontos megjelölé-
sével. Belterületen a kerületi 
jegyző, a XI. kerület külterü-
letén pedig Budapest Főváros 
Kormányhivatala (Földméré-
si és Földügyi Osztály, cím: 
1243 Pf. 719., e-mail: titkar-
sagvezeto@foldhiv.hu, tele-
fon: 354-2951) az illetékes.

(Újbuda)

Az újbudai iskolák tanévzáróin az önkor-
mányzat vezetői és képviselői megkö-
szönték az egész éves munkát, és méltatták 
az eredményeket.

Június 21-én a Kelenvölgyi Általános Iskola tanévzáróján Hoff-
mann Tamás polgármester megdicsérte a sok tanulmányi ver-
senyen kiemelkedően szereplő gyerekeket, valamint felkészítő 
tanáraik odaadó munkáját, és jó pihenést kívánt a vakációra. 
Benis Andrea, az intézmény igazgatónője megköszönte az ön-
kormányzatnak a nyári táborokhoz nyújtott segítséget. A kö-
vetkező hetekben egy vándortábor részeként Magyarország 
legszebb helyeit látogatja meg közel 200 diák 17 pedagógus 
kíséretében.

A Bocskai István Általános Iskola is jó évet zárt, diákjai szép 
versenyeredményeket értek el az informatika, a matematika, 

a természettudományos tárgyak területén. – Jelentősen javultak 
a tanulás tárgyi feltételei, jövőre már minden osztályban lesz 
WiFi és projektor – emelte ki Gorka Szabolcs igazgató. A Bocs-
kai kiválóságait is kitüntették, az okleveleket és jutalmakat Tur-
bók Jánosné önkormányzati képviselő adta át az évzárón.

A kerület kitűnő tanulóit külön is köszöntötték a TranzitArt 
Caféban tartott hagyományos ünnepségen. Molnár László ok-
tatásért felelős alpolgármester hangsúlyozta: az önkormányzat 
közreműködésével sok olyan tanulmányi versenyt szervez-
nek, ahol megmutatkozhatnak a tehetségek. Reményét fejezte 
ki, hogy a legjobbak az újbudai felsőoktatási intézményekben 
tanulnak tovább, de legalábbis visszatérnek a kerületbe, hogy 
itt kamatoztassák tudásukat. Ebben Újbuda számos startup pá-
lyázata és vállalkozásokat segítő projektje is támogatja a pá-
lyakezdőket.

(Újbuda)

Köszönet az 
intézményvezetőknek
Újbudán évek óta hagyomány, hogy a vakáció 
kezdetén az önkormányzat vezetői díjátadóval 
egybekötött ünnepségen köszöntik az iskolák 
és egyéb kerületi intézmények igazgatóit. Idén 
a helyszín az Öbölház Rendezvényközpont 
volt, ahol az év értékelése mellett a nyugdíjba 
készülő kollégáktól is búcsúztak a jelenlévők.

– Az életet nem eltölteni, betölteni kell – köszöntötte a ven-
dégeket Simicskó István országgyűlési képviselő, aki úgy látja, 
a legnehezebb feladatuk az életben azoknak van, akik hivatás-
tudatból dolgoznak. – Akik szívvel és lélekkel végzik a min-
dennapos feladataikat, nem éltek hiába – mondta a politikus, 
hozzátéve: fontos, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a kö-
zösségépítés legfontosabb szereplőinek mondanak köszönetet 
egész éves fáradozásaikért. 

Hoffmann Ta-
más polgármes-
ter is üdvözölte 
a résztvevőket, 
majd az intézmé-
nyek jövőjét érin-
tő változásokról 
és fejlesztések-
ről  beszélt. Mint 
mondta, a lakó-
parkok építésének 
hatásával rövid 
és hosszú távon 
is számolni kell, 
ami az intézményi 
hálót is nagyban 
befolyásolja. A la-
kosságszám növe-
kedése miatt már 
idén elkezdődött 
a Gazdagréti Óvo-
da kibővítése, de 
szociális területen 
is várhatók fejlesz-
tések. 

Az évértékelő 
után Hoffmann 

Tamás, Simicskó István, valamint Molnár László alpol-
gármester virágcsokorral és ajándékcsomaggal köszöntötte 
az intézmények vezetőit. Külön elismerésben részesült Pa-
lánczné Németh Zsuzsanna, a Budapesti Komplex Centrum 
Újbudai Szakiskolájának igazgatója, aki több évtizedes 
munkája elismeréseként idén Apáczai Csere János-díjat, 
valamint Bárczy István-díjat kapott. 

Nyugdíjazásuk alkalmából két intézményvezetőt díjazott Új-
buda: Mészáros Lászlónét, a Weiner Leó Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatóját, 
valamint Füri Istvánt, az Újbuda Közterület-felügyelet vezető-
jét. Az eseményen részt vettek a kerület önkormányzati képvi-
selői és a hivatal dolgozói, valamint jelen volt Molnár Gyula, 
Dél-Buda országgyűlési képviselője is.

(K. A.)
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszok-
kal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, has-
nyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal 
forduljon hozzánk bizalommal!

Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?  
Hasmenés? Kíméletes endoszkópos  

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06 20/410-1926

PÁLYÁZATI FELhíVÁS
A VIRáGOS ALBERTfALVáÉRT

Virágosítási és környezetszépítő pályázat Albertfalván élők és dolgozók számára
A pályázat kiírója: Farkas Krisztina önkormányzati képviselő

Fővédnök: dr. Hoffmann Tamás polgármester • Védnök: Csernus László önkormányzati képviselő
Pályázhatnak magánszemélyek, lakóközösségek, intézmények, vállalkozások az alábbi kategóriákban:

A pályázatokat az alábbi e-mail címre kell beküldeni: krisztinaf26@gmail.com. A pályázatban be kell küldeni a virágos kertről 
készített 2 db fotót, a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a kategória megjelölését.

Eredményhirdetés: előreláthatólag 2018. szeptember vége. A zsűri a döntésnél az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 1. a virágos 
kert tisztasága, rendezettsége; 2. a beültetett virágok, növények színvilága, harmóniája, az összhatás; 3. a kialakított virágos kert egye-

disége, ötletessége. Minden kategóriában több díjat adunk ki, a résztvevők emléklapot kapnak. Értékes nyeremények várhatók!

1. virágos társasházi kiskert
2. virágos magánkert (zártkert)
3. virágos előkert

4. virágos intézmény
5. virágos vendéglátóhely

Sok dráma után happy end

Nagyszerű művészeket 
hozott össze 
A sándorgyuri

A közelmúltban ünnepelte 80. 
születésnapját Sándor György 
Kossuth-díjas előadóművész – 
öndefinicíója szerint humoralista. 
A sándorgyuri – nyolcvan év 
ötven percben címmel film készült 
az életéről, amelyet június közepén 
mutattak be az Uránia Nemzeti 
filmszínházban. Ebből az alka-
lomból beszélgettünk Újbuda 
díszpolgárával, aki nem szereti, 
ha magázzák, és saját bevallása 
szerint még mindig nem nőtt fel.

• Kocsis Tibor, A sándorgyuri rendezője el-
árulta, hogy nem volt egyszerű a készítés fo-
lyamata. Volt sok dráma, tragédia, de a vége 
happy end. Szereted a rólad készült filmet?

Csoóri Sándor mondta annak idején, hogy 
„dráma nélkül nincs katarzis”. Pokolra men-
tünk, mint a dudások, végigcsináltuk, össze-
vesztünk háromszor, kibékültünk nyolcszor, 
végül úgy érzem, nagyon vállalható produkció 
lett belőle.

• Szerinted mit fog szeretni a néző belőle?

Tizenöt ember nyilatkozik rólam, egyikük 
zseniálisabb, mint a másik. Csak néhány pél-
da: Eperjes Károly, Szinetár Miklós, Jelenits 
István, Verebes István, Farkasházy Tivadar, 
Szörényi Levente, Bródy János. Ahogy ma-
gam is mindig vállaltam a híd szerepét, a ró-
lam készült filmnek is arról kellett szólnia, 
hogy összehozza ezeket a nagyszerű művé-
szeket.

• Mi volt a forgatás legemlékezetesebb pilla-
nata?

Miskolcon, a Nagyszínházban léptem fel, 
felhívtam Kocsis Tibort, hogy itt forgatniuk 
kellene, ő pedig autóba ült, és meg is érkezett 
a telt házas előadásra. Arra kértem, hátulról 
filmezzen, a függönyrésen át, hogy a közönség 
legyen a fő téma, a hatalmas nézőtér és a sok-
sok ember. Gyönyörűen megoldotta. Olyan 
mozzanat került így a filmünkbe, amikor egy 
Pilinszky-verset szavalok, amelynek a hite-
met köszönhetem. Igazából nem is látszom, 
csak a hangom hallatszik és Pilinszky. Ez lett 
a csúcspontja a filmnek szerintem. Ilyen pilla-
natokért érdemes élni.

• Mit tervezel a következő 80 évre?

Te most azt hiszed, hogy viccelsz velem. 
Bár tisztában vagyok vele, hogy nem fogok 
még 80 évig élni, de az biztos, hogy most 
még nem vagyok kész. Készülök valahová, 
mert eleve úgy vagyunk teremtve, hogy aki 
50, 60, 80 esztendőt él, képtelen az isteni 
tervet teljesíteni. Nem tudja sem egy No-
bel-díjas, sem egy Teréz anya, még aki-
nek kiemelkedően magas az IQ-ja, az sem 
képes rá, mert lehetetlen. Eleve meg kell 
halnunk – az önzőségünknek is, meg egy 
csomó mindennek –, hogy kiléphessünk eb-
ből az egydimenziós földi életből, és telje-
síthessük Isten tervét.

(Dabis Balázs Silvius)

szeptember 1. szombat,  
a Gazdagréti út  

és a Rétkerülő út közötti parkban

Várjuk a csapatok 
jelentkezését!

a főzőversenyre augusztus 29-én (szerdán) 
délig lehet regisztrálni az alábbi adatokkal:

CSAPAT NEVE és LÉTSZÁMA,  
a CSAPAT KÉPVISELŐJÉNEK NEVE,  

TELEFONSZÁMA, E-MAILCÍME.

az adatokat elektronikus úton  
a media@ujbuda.hu, postán küldve  

vagy személyesen leadva  
a KözPont Újbudai Kulturális,  

Pedagógiai és Média Kft. címére várjuk; 
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 209. 

(jelentkezni a helyszínen  
csak korlátozott számban lehet.)

a főzéshez egy pontyot  
és a tűzifát ezúttal is ingyenesen biztosítjuk 
minden határidőre jelentkező csapatnak.  

A verseny 8.00–13.00-ig tart.

a rendezvényről folyamatosan bővülő 

információkat a www.ujbuda.hu 
oldalon, illetve az Újbuda újság  

augusztus 15-i és 29-i lapszámában 
olvashatnak.

EgÉSZ NAPOS  
SZÍNPAdI PrOgrAMOK,  
INgyENES SZórAKOZÁSI 
LEhETŐSÉgEK  
VÁrJÁK A gyErEKEKET  
ÉS A FELNŐTTEKET  
EgyArÁNT!

folyamatos 
fejlesztések a kerületi 
egészségügyben
A kerületben évek óta 
hagyomány, hogy 
Semmelweis Ignác 
születésnapja alkal-
mából Pro Medicina 
Újbuda kitüntetéssel, 
illetve polgármesteri 
dicsérettel ismerik el 
a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó egész-
ségügyi dolgozók 
munkáját.

Idén összesen kilencen vehet-
ték át az elismeréseket Újbu-
da vezetőitől. Pro Medicina 
Újbuda kitüntetésben négyen, 
polgármesteri dicséretben 
öten részesültek. Az esemény 
résztvevőit Simicskó István 
országgyűlési képviselő kö-
szöntötte. Beszédében mél-
tatta az „anyák megmentőjé-
nek” érdemeit is. – Büszkék 
lehetünk rá, hogy nemzetünk 
egyik legnagyobb alakját 

mindenhol elismerik, több 
mint tizenöt országban állí-
tottak neki szobrot, és a vi-
lág tizenkét legismertebb or-
vosa között tartják számon 
– mondta a politikus, aki sze-
rint fontos, hogy a felgyorsult 
világban időt szakítsunk néha 
embertársainkra, és kifejez-
zük hálánkat azoknak, akik 
naponta másokért dolgoznak. 
– A közösség szolgálatáért 
való fáradozást kell pozitív 

példaként állítani, legyen 
szó szociális, oktatási, hon-
védelmi vagy egészségügyi 
területről. Erről szól a Sem-
melweis-nap is – zárta gondo-
latait a képviselő. Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere 
az orvosok, ápolók és védő-
nők hivatástudatára hívta fel 
a figyelmet. – Az egészség-
ügyben dolgozókon a legna-
gyobb a felelősség, hiszen 
születésünktől halálunkig 

jelen vannak életünkben, 
és igyekeznek a mi életminő-
ségünkön is javítani. Nekünk 
is fontos feladatunk, hogy 
az ő munkakörülményeiken 
javítsunk ott, ahol tudunk – 
hangsúlyozta. A városvezető 
a kerületi egészségügyi há-
lózat várható fejlesztéseiről 
is beszélt: a Szent Kristóf 
Szakrendelő idén 147 millió 
forint támogatást kapott, ezen 
kívül 50 millió forintot külö-

nített el Újbuda az eszközál-
lomány bővítésére. A Gyer-
mek-egészségügyi Centrum 
esetében a szakrendelések 
bővítése a végéhez közeledik, 
az épület belső kialakításá-
nak előkészületi munkálatai 
is jól haladnak. Változnak 
emellett a védőnők körzetei 
is, a polgármester szerint már 
idén birtokba vehetik új gaz-
dagréti központjukat.

(K. A.)

híRKéP

Véget ért a tesztidőszak, június 28-án Vecsei H. Miklós színész, a kez-
deményezés elindítója, Komáromi György, a Radnóti Miklós Színház 
gazdasági igazgatója, valamint Király Nóra, Újbuda alpolgármestere 
átadta a Móricz Zsigmond körtéren felállított zsebkönyv-automatát. 
Budapesten eddig öt POKET-automatát helyeztek üzembe, amelyek 
kevés pénzért magas szintű irodalmat kínálnak frekventált köztereken. 
Újbuda élen járt a kezdeményezés támogatásában. A berendezések-
ben az elmúlt hetekben krétacsomagokat is elhelyeztek, hogy a fel-
használók színesebbé tegyék rajzaikkal a várost. A lefotózott  alkotások 
közül a legjobbakat díjazza is a POKET csapata. 
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Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdésekkel és azok 
minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat 

a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Nyári diákmunka
Az iskolai szünetben sok tanuló vállal mun-
kát, hogy a nyaralás, vagy éppen a következő 
tanév költségeit fedezze. A diák munkavál-
lalóknak is vannak jogaik és kötelességeik.

A legfontosabb, hogy a legális munkavál-
lalás alsó korhatára a 16. életév, ám az isko-
lai szünetekben már a 15. születésnap után 
is vállalhat munkát a fiatal. (Vannak más, 
speciális esetek is, de ezekhez gyámható-
sági engedély kell.) Életkortól függetlenül 
érvényes azonban, hogy munkát csak írásos 
szerződéssel rögzített formában szabad el-
vállalni, ami egyrészt védi a munkavállalót 
a munkáltató esetleges túlkapásaitól, más-
részt a bejelentési kötelezettségnek is így 
lehet eleget tenni.

A gyakoribb forma az iskolaszövetkeze-
ten keresztül vállalt munka. A nappali tago-
zatos tanulóknak így nem kell tb-járulékot 
fizetniük, ám a 15 százalékos szja-t levon-
ják tőlük, és be is kell vallaniuk a szokásos 
módon a következő év május 20-áig. Ennek 
a formának az az előnye, hogy a komoly 
tárgyalási erőt jelentő szövetkezet köt szer-
ződést a munkáltatókkal, ám vonatkoznak 
bizonyos korlátozások arra, hogy milyen 

feladatokat hány munkaórában láthatnak el 
így diákok. 

Ritkábban fordul elő, hogy közvetlenül 
a munkáltatóval köt munkaszerződést a ta-
nuló, mert ilyenkor tb-járulékot is kell fizet-
ni. De erre is van lehetőség, csupán arra kell 
figyelni, hogy 18 éves kor alatt a szülő vagy 
törvényes képviselő hozzájáruló aláírásával 
együtt érvényes a szerződés. Nem rendszeres 
munka esetében – például a mezőgazdaság 
vagy a turizmus területén – egyszerűsített 
foglalkoztatásra is van lehetőség, ekkor nem 
kötelező a munkaszerződés, csak a NAV felé 
tett bejelentés és később a bevallás.

Fontos azt is tudni, hogy fiatalkorú nem 
dolgozhat 22 és 6 óra között, és a napi mun-
kaórák száma nem haladhatja meg a nyol-
cat, több munkahely esetén sem. Figyelni 
kell a pihenőidők kiadására, és a 18 év alat-
tiakra is vonatkozik az egyenlő bánásmód 
elve, azaz ugyanazért a munkáért ugyan-
annyi bér jár. Mindez akkor is igaz, ha nem 
munka-, hanem megbízási vagy vállalkozá-
si szerződés keretében végzi feladatát, de 
mindig érdemes utánanézni a pontos adó-
szabályoknak, mert vannak bizonyos kivé-
telek a diákokra.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete

alapján kiírja pályázatát  
az „ÚjBudA ÖnKormányzAtA 

PAPP LászLó sPortoLóI 
ÖsztÖndíj”

elnyerésére.
 
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon 
sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási 
intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányai-
kat, és sportágukban valamely korosztályos nemzeti vá-
logatott keret tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyekben 
az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág 
készségeinek elsajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali 
tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől el lehet 
tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel esetén 
(főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).

Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adomá-
nyozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamá-
ra adományozható, havi összege bruttó 20–50 ezer forint/fő.
 

A pályázás feltételei:
• Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állan-

dó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
• A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életko-

ra tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora 
a tárgy évben be nem töltött 25. életév.

 (A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes kép-
viselő nyújthatja be.)

• A pályázatot benyújtó fiatal 2017/2018. évi tanulmányi 
eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet 
a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pá-
lyázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének 
javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje 
alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

• A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sportágban hazai 
és nemzetközi versenyeken korosztályának megfelelő 1–8. 
helyezés valamelyikét kell elérnie. Csapatsportágban kor-
osztályos hazai bajnokság I. osztályában kell szerepelnie.

• A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért 
felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javas-
latát, valamint igazolást az eredményről.

• Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más 
önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata 
Papp László Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és ado-
mányozásáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete 
mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó ál-
tal aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid önéletrajz, 
az eddigi sportolói tevékenység bemutatása, iskolai 
előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató ja-
vaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről 
és támogató javaslat, sport egyesületi támogató javaslat, 
diákigazolvány, tb-kártya, lakcímkártya, személyi iga-
zolvány, adóigazolvány másolata) együtt lehet.

Pályázati adatlapok beszerezhetők minden év június 
1-jétől a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), és letölthetők az ön-
kormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje:  
2018. augusztus 31. 12.00 óra

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság 
Programkoordinációs Csoport munkatársainak (1113 
Budapest, Bocskai u. 39–41. II. emelet 202-es szoba, tel.: 
372-3482, 372-3448) személyesen, a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig lehet benyújtani, vagy postai 
úton az önkormányzat címére küldhető be (1113 Buda-
pest, Bocskai út 39–41.).

A borítékra kérjük, írják rá: „Újbuda Önkormányzata 
Papp László Sportolói Ösztöndíj”.

Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. javaslata alapján, a polgármester előter-
jesztésére a képviselő-testület dönt.

 A formailag hibás és hiányos pályázatokat a polgár-
mester érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljá-
rásból, és erről értesíti a pályázót.

 A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtását követő képviselő-testületi ülés napja.

 Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban érte-
sítjük.

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezés-
sel nem élhet.
 Budapest, 2018. május 2.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

PÁLYÁZATI FELhíVÁS

Határtalanul 
Kárpátalján
Kárpátaljai élménye-
ikről számoltak be tár-
saiknak június 4-én, 
a Nemzeti Összetartozás 
Napján a Domokos Pál 
Péter Általános Iskola ta-
nulói. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által 
meghirdetett Határtalanul 
pályázat megnyerésével 
az iskola 44 hetedikes 
diákja látogatott el 2017 
októberében Beregszász-
ra, Huszt, illetve Munkács 
várába, Viskre, Nagysző-
lősre, Tiszaújlakra, a Ve-
reckei-hágóhoz és Szoly-
vára.

Újbudai 
focisiker 
Prágában
Újbuda csehországi part-
nervárosa, Prága 5. ke-
rülete nemzetközi ifjú-
sági labdarúgótornát 
rendezett június 12–14. 
között. Az eseményen 
a Gazdagrét-Törökugra-
tó Utcai Általános Iskola 
képviselte Újbudát, László 
Tivadar szaktanár veze-
tésével. A szerb, román, 
lengyel, cseh és kínai 
csapatokkal megmérkő-
ző újbudaiak megnyerték 
a tornát a 11 évesek kor-
osztályában. 

Tömegek a Mozgás Éjszakáján
Negyedszer rendezték meg 
idén Magyarország legna-
gyobb ingyenes szabadidő-
sport-eseményét, a Mozgás 
Éjszakáját. Június 16-án 
19 ezer ember látogatott ki 
a Műegyetem rakpartra, illet-
ve a Pázmány Péter sétány-
ra. Az Ötpróba programso-
rozat kiemelt rendezvényén 
16 sportág képviseltette 
magát az amerikai futball-
tól a harcművészeteken át 

a teqballig, de tartottak salsa 
utcabált, zumbafesztivált, fit-
neszedzéseket, és jógázni is 
lehetett.

Aki az esemény éjjelén le-
futott hét vagy tizenegy ki-
lométert, illetve kerékpárral 
megtett 17 és fél kilométert, 
az Ötpróba-pontokat szerez-
hetett. A pontokat a tokiói 
olimpiáig lehet gyűjteni, 
és sportfelszerelésekre lehet 
majd váltani. Több ezren fu-

tottak a Duna-parton, a ke-
rékpárosok pedig a Rákóczi 
hídtól indultak, majd ugyan-
oda érkeztek vissza.

Az egyik legnagyobb lát-
ványosságot a sárkányhajók 
dunai felvonulása nyújtotta. 
A Mozgás Éjszakáján meg-
dőlt egy hazai sportrekord 
is: egyszerre 64 pályán tol-
laslabdáztak éljátékosok 
és amatőrök.

(Újbuda)

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre 
az alábbi ingatlanát:
 megnevezés Hrsz. terület (m2) Övezet Kikiáltási ár Ajánlati biztosíték  
 Rodostó u. 1966/4 734 Lk-2-XI-L-04 44 350 000 Ft + áfa 4 450 000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3. (hétfő) 13.00 óra
A pályázat zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Bu-
dapest Főváros XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatalának Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szoba). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 1966/4 hrsz.-ú ingatlanra”.

A pályázatok bontásának időpontja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 13.15 óra 
Helye: Budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyaló

A pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult. 
A pályázati kiírás részletes szövege az önkormányzat honlapján megtekinthető. Bővebb felvilágosítás az ingatlanról 
a 06/1/381-1309-es telefonszámon kapható. 
A KÉSZ-re vonatkozó rendelet az önkormányzat honlapjáról tölthető le: (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/node/34853)

PÁLYÁZATI FELhíVÁS

Változó szabályok, 
átgondolt beépítés

A képviselő-testület ülésén Vargáné dr. 
Kremzner Zsuzsanna jegyző és Hoffmann 
Tamás polgármester kitüntetéseket adott 
át. Újbuda környezetének védelméért el-
ismerő címet kapott dr. Victor András bio-
lógia-kémia szakos tanár, a Magyar Kör-
nyezeti Nevelési Egyesület korábbi elnöke, 
az Újbudai Séták programsorozat koor-
dinátora, valamint dr. Havas Péter bioló-
gia-kémia szakos középiskolai tanár, pszi-
chológus, pedagógiai szakpszichológus, 
az önkormányzat egészség- és környezeti 
nevelési szakértő tanácsadója. Az Újbuda 
kiváló közszolgálatáért elismerő címet dr. 
Berkovics Gáborné és Kulcsár Viktória ré-
szére adományozták.

Június 28-án tartotta az első félév  
utolsó ülését az újbudai képviselő- 
testület. Több építési szabály-
zatot is elfogadtak, változtatási 
tilalmat rendeltek el a Gellérthegy 
és Szentimreváros újabb részére, 
és a parkolási rendszer módosításának 
kérdését is megvitatták. Az ÉMI egykori 
telkét magában foglaló területre vonat-
kozó szabályozási terv nem szerepelt 
napirenden, így annak majdani elfoga-
dásáig a változtatási tilalom továbbra is 
érvényben marad.

Enyhíthet a parkolási nehézségeken Újbudán, hogy 
a főváros május végi döntése értelmében minden 
kerület saját hatáskörben módosíthatja szabálya-
it – derült ki az újbudai képviselő-testület ülésén. 
A XI. kerületet is érintve az elmúlt években több 
nagyszabású közlekedésfejlesztési beruházás is 
megvalósult. Az agglomerációból érkező tíz ezer 
ember egyre nagyobb számban hagyja autóját 
a város „kapujában”, és váltanak tömegközlekedési 
eszközökre. A problémával kapcsolatos lakossági 
bejelentések nyomán több vizsgálatot is indított 
az önkormányzat, majd ezek eredményei alapján 
kezdeményezte a kerület a parkolási szabályok 
megváltoztatását, ami több év alatt, fokozatosan, 
több ütemben lép majd életbe a későbbiekben, 
az állandó újbudai lakhellyel rendelkezők kedvez-
ményének megtartása mellett.

A képviselő-testület szavazott több új építési 
szabályzat elfogadásáról is. A Budaörsi út, a Kő-

érberki út, a Repülőtéri út és Budaörs határa által 
határolt területre vonatkozó szabályzat biztosítja 
például a metróberuházással kapcsolatos 2500 fé-
rőhelyes P+R parkoló helyigényét is. A Gazdag-
réti út, a Rétköz utca, a Háromszék utca, a Sa-
sadi út, a Budaörsi út, a Hegyalja út, az Érdi út 
és a Törökbálinti út által határolt területre vonat-
kozó szabályzat pedig egyebek mellett arról ren-
delkezik, hogy a természetvédelmi szempontból 
kiemelkedő értékű területen a kis- és kertvárosias 
jelleget meg kell tartani, a zöld felületeket meg 
kell őrizni.

Az ÉMI egykori telkét magában foglaló terü-
let szabályozási terve nem szerepelt az ülés na-
pirendjén, így a változtatási tilalom továbbra is 
érvényben marad. Az önkormányzat átgondolt, 
a lakók igényeit szem előtt tartó szabályozás ki-
dolgozására törekszik, és a majdani beruházáso-
kat tekintve az a szándéka, hogy a kerület város-
részei egységes arculat mentén formálódjanak. 
Még tervezés és egyeztetés alatt áll a Gellért-
hegyre, Szentimrevárosra és Lágymányosra vo-
natkozó kerületi építési szabályzat, azaz a KÉSZ 
2. üteme, de már látszanak azok a területek, ahol 
a korábbi szabályozáshoz képest megfontoltabb, 
differenciáltabb, esetenként korlátozóbb építési 
szabályokra van szükség annak érdekében, hogy 
a városrész terhelése ne növekedjen, a városkép 
ne torzuljon. A szabályzatot várhatóan ősszel fo-
gadhatja el a képviselő-testület, addig változtatási 
tilalmat rendeltek el a Gellérthegy kialakult lakó-
területi részére és Szentimreváros ‘30-as években 
épült lakótömbjére.

A képviselők arról is határoztak, hogy az önkor-
mányzat 30 millió forinttal támogatja a Rátz Lász-
ló utcai Montágh Óvoda újabb, autista gyermekeket 
fogadó csoporttal történő bővítését. A munkálatok 
elvégzéséhez szükséges további 40 millió forintot 
a Klebelsberg Központ biztosítja.

A képviselők módosították a fás szárú növények 
védelméről szóló rendeletet is, amely egy eszten-
deje már egyben kezeli a magán- és a közterüle-
ti fakivágás pótlására vonatkozó intézkedéseket. 
A mostani változások az egyértelműsítést szolgál-
ják, illetve a lakók részére engedményeket tartal-
maznak.

(Újbuda)
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Őszre életre kel a jövő 
városa, a Tópark

 

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.

Mi kell ma egy jó ingatlanfejlesz-
téshez? Kiváló lokáció, könnyű, 
gyors megközelíthetőség, megbíz-
ható, jó kivitelezés és stabil finan-
szírozás. Ha mindezt valamilyen 
különlegességgel is meg tudja 
spékelni egy fejlesztő, akkor már 
teljesen biztos a siker. Pont ilyen 
az Újbuda tőszomszédságában 
megvalósuló új város, amelynek 
a nevét érdemes jól megjegyezni: 
ez a Tópark.

Nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is koncent-
rál a Tópark „BE MY CITY”. Ennek az alap-
elvnek mentén alakul ki Budapest nyugati ka-
pujában az a komplett városka, ahol az irodák 
és a kereskedelmi területek mellett 350 külön-
leges otthon is felépül. 

Az első ütem lakásainak kialakítása már 
az utolsó fázisban tart, így bárki meggyőződ-
het arról, hogy milyen megoldásokat sorakoz-
tat fel a beruházó – nem magasabb négyzet-
méteráron, mintha hagyományos lakásokat 
építene, miközben műszaki tartalomban 
jelentősen többet kínál.

– A legek fejlesztése ez, hiszen több 
mint 3000 parkolóhely, 81 lift, kö-
zel 25 hektár nettó zöld felület épül 
ki a Tóparkban. Mindezzel túlmu-
tat az aktuális hazai ingatlanpiaci 
igényeken. Nem mellesleg a projekt 
alappillére a manapság egyre 
inkább előtérbe kerülő 
környezettudatosság is. 
Ráadásul mindez nem 
egyenlő a magasabb 
árral, itt az átlagosnál 
kedvezőbb négyzet-
méterenkénti árért 
lehet akár lakást vá-
sárolni, akár iroda-
területeket bérel-
ni – foglalta össze 
szakmai véleményét 
Nagy Csaba, a Balla 
Ingatlan dél-budai 

régiójának szakmai vezetője. Mint mondta, 
a fejlesztő nem titkolt célja az, hogy hosszú tá-
von ne csak a környezet és az egyedülálló mi-
liő miatt érje meg ebben a vadonatúj városká-
ban élni, illetve dolgozni, hanem az alacsony 
és kiszámítható rezsiköltségek miatt is.

 
Már minden készen áll
A honi viszonyok között egyedülálló módját 
választotta a Tópark fejlesztője a miniváros 
első ütemében felépített lakások átadásának. 
Az arra járót nem a „megszokott kép” fogadja 
– törmelékhegyek, rendezetlen terep, kialaku-
latlan közterületek –, hanem épp ellenkezőleg. 
Egy gyönyörű sétánnyal körbevett területre 
jut, ahol teljesen kész a közvetlen környezet is, 
kiépített utakkal, parkolókkal, fákkal és hatal-
mas, gondozott zöld felületekkel.

 
A koncepció
A Tópark lakáskoncepciója a minél hangula-
tosabb és természetközelibb lakóhelyről szól. 
Ennek szellemében az új otthonok egy része 
közvetlenül a tóra néz, de a többi lakás is zöldre 
tájolt, hiszen az épületek egy 4000 négyzetmé-

teres belső kertet ölelnek körül.
A piac is rábólintott a Tópark koncep-
ciójára: az első ütemben elkészülő kö-
zel 240 új otthon háromnegyede alig 
pár hónap alatt elkelt, és az érdeklő-
dés azóta sem lankad. – Ennek több 
oka is van – fejtette ki véleményét 
a kizárólagos értékesítéssel megbí-

zott Balla Ingatlan dél-budai 
régiójának szakmai ve-

zetője. Az egyik termé-
szetesen az ár. Többen 
is vannak az eddigi 
vevők között olya-
nok, akik a panel-
lakásukat tudták 
a Tópark zöldö-
vezeti otthonaira 
cserélni – sokszor 
komolyabb önrész 
nélkül, csupán 
a CSOK felhasz-
nálásával.

A lakások belső elrendezése abszolút a mai 
igényeket követi. Fontos volt, hogy a kis la-
kások mellett többféle, változatos elosztású 
és méretű családi otthon is legyen a kínálat-
ban, így a penthouse-tól egészen a stúdió-
apartmanig sokféle méretű és alaprajzú lakás 
épül, elérhető áron.

 
Egyre többen teszik le 
voksukat
Különlegesen jó ár-érték arány, az átlagosnál 
jóval magasabb műszaki tartalom, energia-
megtakarítási és környezettudatos megoldások 
a zöld energia felhasználásával – ezt kínálják 
a Tópark otthonai. A lakóházak zöldtetősek, 
a lakásokban mennyezethűtés, illetve -fűtés 
szolgálja a gazdaságosságot. Ezzel a megol-
dással jóval kevesebb energia felhasználásával 
lehet temperálni egy helyiséget, ez számít ma-
napság a legenergiatakarékosabb fűtési és kli-
matizálási rendszernek. Mindezek ellenére is 
átlagos, 550 ezer forintos négyzetméter áron 
lehet itt új otthonhoz jutni.

 
Higgyen a szemének
Néhány hónapja készült el a Tópark min-
talakása, amelyet bárki megnézhet, és meg               -
győ ződhet arról, milyen környezetben mit is 
kínálnak. A kompletten berendezett lakásban 
nemcsak a műszaki tartalommal találkozhat-
nak az érdeklődők, hanem láthatják azt is, 
hogy milyen terek alakulnak ki.

 
Indul a Tópark expressz
– Nagyon megemeli egy projekt ázsióját a jó 
közlekedés, ami itt is megoldott – szögezte le 
Nagy Csaba. Szeptembertől az Etele téri közle-
kedési csomópont és a Tópark között rendsze-
res és sűrű autóbuszjárat közlekedik, amelyet 
BKK-bérlettel lehet használni. A 140E-vel 12 
perc alatt be lehet jutni egy olyan csomópont-
hoz, ahonnan a főváros szinte minden pontja 
elérhető akár metróval, akár villamossal, akár 
autóbusszal. Az 1-es villamos most zajló meg-
hosszabbításával pedig újabb területek válnak 
gyorsan megközelíthetővé.

(X)



Az újbudai óvodákban a 2018. január 1-jei adatok sze-
rint összesen 3789 gyermeket láttak el, közülük 555-
öt a Gazdagréti Óvoda székhelyén és két telephelyén.  
Jánosné Szedlacsek Éva intézményvezető az idei jelent-
kezésekkel kapcsolatban elmondta: minden segítséget 
igyekeztek megadni a szülőknek ahhoz, hogy még 
a beíratás előtt megismerhessék az intézményt. Nyílt 
napokat szerveztek, és az óvodapedagógusok is folya-
matosan a szülők rendelkezésére álltak. Az Aranykapu 
telephelyen volt a legnagyobb a jelentkezés, de az ösz-
szes olyan gyermeket felvették, aki 2018. szeptember 
1-jéig betölti a harmadik életévét, a hároméves korukat 
december 31-éig elérők pedig előjegyzésben vannak, 
így mindenki időben elkezdheti az óvodát. A sasadli-
geti ingatlanfejlesztések egyelőre nem éreztetik a hatá-

sukat, ugyanis még csak a műszaki átadások fázisában 
van a beruházás, így a beköltözés várat magára. – Még 
nem tudható, pontosan hány óvodáskorú gyermek 
költözik ide, de férőhelyhiánytól nem kell tartanunk, 
ugyanis a mostani épületbővítés révén lesz elég hely 
mindenkinek – tette hozzá az intézményvezető.

A Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely építési 
munkálatai idén januárban kezdődtek, erről időben tá-
jékoztatták a szülőket is. Ez idő alatt folyamatos volt 
az óvodai ellátás, a nyári időszakban 200 gyermeket 
az intézmény másik két telephelyén helyeztek el. – Bár 
minden építkezés jár kellemetlenségekkel, a megújult 
óvoda, azt hiszem, mindenkinek hasznára válik majd. 
A férőhely- és udvarbővítésen, valamint a teljes fel-
újításon kívül nagyon fontos, hogy tornateremmel is 

bővül az intézmény, így már nem a csoportszobákban 
és az udvaron kell megoldanunk a gyerekek testmoz-
gását, hanem a legmegfelelőbb körülmények között 
tehetjük ezt meg – hangsúlyozta Jánosné Szedlacsek 
Éva.

A nevelési év tapasztalatairól már Herceginé Nagy 
Zsuzsanna óvodapedagógus társaságában nyilatko-
zott az óvoda vezetője. A gyermekek fejlődésével 
kapcsolatban elmondták: mostanában gyakrabban ta-
pasztalható, hogy az óvodába érkező gyermekek érési 
folyamata először lassabb, majd „belelendül”, és ki-
alakulnak az iskolaérettséghez szükséges képességek, 
szociális készségek. Minden szeptemberben felmérik 
a tankötelezettség előtt álló gyerekek képességstruk-
túráját, így az év végéig jobban követhető, melyikük 

hogyan áll. Hangsúlyozták, hogy ez nem verseny, nem 
a gyermekek egymáshoz hasonlításáról van szó, min-
den esetben csakis önmagukhoz mérik őket. Ha vala-
kinél nehézséget látnak a részképességek fejlődésében, 
akkor az óvodapedagógusok természetesen fejlesztik 
a gyerekeket, szigorúan játékos formában, a csoportok 
keretein belül. Nehezebb esetben az óvoda gyógypeda-
gógusát is bevonják, szociális éretlenség láttán pedig 
az óvoda pszichológusa is segíthet. Az egyes felméré-
sekről, vizsgálatokról természetesen a szülőket is tájé-
koztatják, és az óvodapedagógusok javaslatot tesznek 
arra, hogy a gyermek menjen-e iskolába vagy sem. – 
A végső döntést az intézményvezetőnek kell meghozni, 
ám minden esetben konzultálunk a szülőkkel, megkér-
jük, hogy írják le, ők milyennek látják gyermeküket. 

Ha a pedagógusok és a szülők 
véleménye nem egyezik, kül-
ső szakértő segítségét kérjük 
iskolaérettségi vizsgálat for-
májában – mondták el az óvo-
da illetékesei.

A gazdagréti óvodában, 
mint máshol is, minden évben 
vannak olyan gyermekek, akik 
nem kezdik meg iskolai tanul-
mányaikat hatéves korukban. 
A két pedagógus hangsúlyoz-
ta: a hatévesek többsége érett 
az iskolakezdésre. – De ha 
indokolt, megadjuk a lehető-
séget az óvodában maradás-
ra további egy évig, mert ha 
belegondolunk abba, hogy 
egy gyermeknek a követke-
ző tizenkét évét az iskolában 
tanulással kell töltenie, akkor 
nagyon fontos, hogy jól érezze 
magát, és már az elején mi-
nél több sikerélményt tudjon 
szerezni. Az óvodapedagógu-
sok felelőssége óriási, hiszen 
egy nem kellően érett gyerek 
hamar találkozhat a kudarc-
cal, ami magával hozza, hogy 
nem lelkesedik a tanulás iránt, 
és a teljesítménye is csökken-
het. Még egy év az óvodában 
megoldás lehet ezekre a prob-
lémákra, és a sikeres iskolai 
évek záloga lehet, ám kizáró-
lag indokolt esetben. Ha nincs 
rá ok, akkor csak hátrányt 
okozhat egy iskolaérett gyer-
meknek a plusz egy év óvoda 
– figyelmeztettek a szakem-
berek. Jánosné Szedlacsek 
Éva zárásként kiemelte, hogy 
a mai gyerekek nagyon im-
pulzív és felgyorsult világban 
nőnek föl, ahol nem csupán 
a változások, de a váltások is 
nagyok.

(Újbuda)

• Alpolgármester úrral 
néhány hete beszélget-
tünk a kerületi álta-
lános iskolákról, foly-
tassuk most a nevelési 
intézményekkel. Újbu-
dán sok a gyerek, hogy 
állnak a bölcsődék és 
az óvodák a férőhelyek-
kel?

Csak ismételni tudom 
magam: a kerületi intéz-
ményekben van elég férő-
hely, minden óvodáskorú 
újbudai gyermeket tudunk 
fogadni. Önkormányza-
tunk átgondolt köznevelé-
si koncepcióval rendelke-
zik, amelyet időről időre 
felülvizsgálunk, legutóbb 
2017-ben tettük meg ezt. 
Ilyenkor külső szakem-
berek bevonásával dol-
gozunk. Áttekintjük a ta-
pasztalatokat és a várható 
demográfiai trendeket. Ha 
szükséges, módosítjuk 
a dokumentumot, vala-
mint a férőhely-kapacitást 
is igyekszünk aktualizál-
ni, hozzáigazítani az igé-
nyekhez. Az előrejelzések 
eddig megbízhatóak voltak. Joggal me-
rülhet fel a kérdés, hogy gyerekek eseté-
ben miként alapozhatunk előrejelzésekre. 
A születések vagy a beköltözők pontos szá-
mát lehetetlen előre megjósolni. Nagyon 
nehéz pontos következtetéseket levonni 

az épülő lakások számából az odaköltö-
ző gyermekek számára, főként úgy, hogy 
sokszor nincs is köztük összefüggés, vagy 
csak évek múltán érzékelhető a változás. 
A bölcsődék és az óvodák között egyéb-
ként is van egy fontos különbség. Míg 

az óvodába járás, így az óvodai 
férőhelyek megteremtése törvé-
nyi kötelezettség, addig a bölcső-
dék esetében a jogszabály csupán 
az intézmények meglétéről ren-
delkezik, a szükséges létszámról 
nem. Bár a bölcsődék esetében 
előfordulhat kisebb várakozási 
idő, a férőhelyek számában így is 
az országos átlag fölött vagyunk.

• A trendeket figyelembe véve 
mire lehet készülni?
Noha az óvodákban most nincs 
helyhiány, folyamatosan bővítjük, 
modernizáljuk az intézményeket. 
Jelenleg a Gazdagréti Óvoda bő-
vítése az egyik kiemelkedő be-
ruházás a kerületben, ahol 800 
millió forintból – ezen belül 500 
millió forint kormányzati forrás-
ból – 120 új férőhelyet és négy 
új csoportszobát létesítünk. Fel-
újítjuk a meglévő intézményt, 
és a kertet is kibővítjük. Az épí-
tési munkák folyamatban vannak, 
a gyermekek ellátása ez idő alatt 
is zavartalan, megszervezett, 
mégis, ezúton is kérem a szülők 
türelmét. Nem véletlen, hogy 
itt bővítjük a kapacitást, ugyan-
is a Gazdagréti Óvoda helyzete 
abból a szempontból speciális, 
hogy a kerület egy olyan részén 
működik – Madárhegy és Sasad 
között –, ahol jelenleg sok ingat-
lanfejlesztés zajlik. Hosszú távon 
így a gyerekek számának növeke-
dése várható, bár vélhetően nem 
az épülő lakások számának mér-
tékében.

A másik fejlesztés, amelyet minden-
képpen kiemelnék, az a Bóbita Bölcsődé-
ben most kialakításra kerülő játszószoba. 
Bölcsődéseknél gyakori, hogy a szülők 
csak néhány napra adják be őket az intéz-
ményekbe, így a helyük a fennmaradó na-

pokban üresen marad, esetleg olyan csa-
ládoktól elvéve a lehetőséget, amelyeknek 
éppen ebben az időszakban volna rá szük-
ségük. Ennek megoldásában segítenek 
a játszószobák, ahol a szülő akár néhány 
órára vagy egy-egy napra is benn hagyhat-
ja gyermekét, szakszerű felügyelet mel-
lett. Ha pozitív tapasztalataink lesznek, 
akkor újabb játszószobák bevezetésén is 
gondolkodni fogunk.

• Az újbudai óvodákban 2018 júniusától 
új, elektronikus „menzakártya” segíti a 
szülőket és az intézményeket az étkezte-
tés adminisztrációjában. Miért van erre 
szükség?

Az óvodai rendszer átalakulásával az in-
tézmények honlapjai is megújultak, sok-
kal informatívabbak lettek, egyre több 
szülő használja azokat. Tőlük érkezett 
a kérés, hogy ahogyan sok mást, úgy 
a menzai étkezés díjait se csupán csek-
ken, hanem elektronikus úton is lehessen 
rendezni, ami a mai X vagy már Y ge-
nerációs szülők részéről egyáltalán nem 
tekinthető nagy elvárásnak. Ezért igye-
keztünk olyan integrált és jól működő 
rendszert kiépíteni, amely egyúttal az in-
tézmények adminisztrációját is csökkenti. 
Az elektronikus felületen az étlap mellett 
megtekinthetők a korábbi rendelések, 
a számlák, a befizetések, az étkezéseket 
pedig akár egyedi időtartamra is meg le-
het rendelni. Könnyebb a lemondás, ke-
vesebb a felesleges kiadás és a kidobott 
étel. Az önkormányzat azzal is támogatni 
kívánja az intézményeket, hogy a száz 
százalékban normatív támogatásban ré-
szesülő gyermekek után nem kéri vissza 
az így megspórolt pénzt. A szülői közös-
ség szavazással dönthet arról, hogy ezt 

az összeget miként költsék az óvoda fej-
lesztésére. Az óvodába érkezés regiszt-
rálásához egyébként hamarosan mobil-
telefonos applikáció is készül, ami teljes 
körűen helyettesítheti a kártyát.

(Újbuda)
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Az újbudai óvodákban és bölcsődékben közel ötezer gyermekről gondoskodnak, amiben a mindennapi felügyelet és a csoportos foglalkozások 
mellett nagy hangsúlyt kap a differenciált fejlesztés is. Összeállításunk több szempontból járja körül a kerületi nevelési intézmények témáját, be-
leértve azok bővítését és fejlesztését is. Molnár László oktatásért és nevelésért felelős alpolgármestert a legfontosabb változásokról, a Gazdagréti 
Óvoda vezetőjét, Jánosné Szedlacsek Évát és Herceginé Nagy Zsuzsanna óvodapedagógust pedig a gyermekek iskolaérettségéről kérdeztük.

Óvodák és bölcsődék a gyermekek és a szülők igényeire szabva

Óvodai létszám és férőhely 2013–2018
2013/2014.  
nevelési év

2014/2015.  
nevelési év

2015/2016.  
nevelési év

2016/2017.  
nevelési év

2017/2018.  
nevelési év

férőhely
október 1-jei 

létszám
férőhely

október 1-jei  

létszám
férőhely

október 1-jei  

létszám
férőhely

október 1-jei  

valós  

létszám

férőhely
október 1-jei  

létszám

október 1-jei 

létszám 2-es 

és 3-as SNI  

szorzóval

4267 3890 4292 3812 4292 3798 4260 3648 4260 3632 3776

Intézményfejlesztés 
2014–2018  

a kerület bölcsődéiben,  
óvodáiban, játszóterein 

(mIllIÓ forINt, 2018 júniusáig)

bölcsődék

143,7
óvodák

526,9
játszóterek

868,4

molnár lászló: Átgondolt 
koncepció mentén haladunk

Nem egymáshoz, önmagukhoz kell mérni a gyermekeket

Zöldebb intézmények, kibővült 
udvarok, megújult játszóterek
Újbuda Önkormányzata az elmúlt négy esz-
tendőben összesen több mint másfél milli-
árd forintot költött a nevelési intézmények 
és a játszóterek felújítására, fejlesztésére, 
bővítésére. A tavalyi év legnagyobb ilyen 
jellegű beruházásai a 250 millió forintos 
KEHOP-támogatásból végrehajtott ener-
getikai felújítások voltak, amelyeknek kö-
szönhetően érezhetően csökkent az épüle-
tek károsanyag-kibocsátása, mérséklődtek 
a fenntartási költségek, a gyermekek és az in-
tézmények dolgozói megújult környezetben 
tölthetik el mindennapjaikat.

A 2017/2018-as nevelési év sem 
telt el fejlesztések nélkül. Ezek közül 
a Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephelyé-
nek 120 férőhelyes bővítése és felújítása 
emelkedik ki. A beruházás a tervezett üte-
mezéshez képest vélhetően másfél hóna-
pot csúszik, mert a négy csoportszobának 
és azok kiszolgálóhelyiségeinek helyet adó 

új épületrész alapozása közben előre nem 
látható problémákkal szembesült a kivitele-
ző. A csúszás természetesen nem érinti a régi 
és már felújított épületrészben található nyolc 
csoportszoba működését, amelyeket az óvo-
dába járó mintegy kétszáz gyermek továbbra 
is használhat majd 2018 szeptemberétől.

Idén is folytatódott a Zöldfal Program, 
amelynek keretében 2015 óta létesítenek 
az intézményekben élő növényekkel borított 
felületeket. Áprilisban a Szentimrevárosi 
és a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyein adtak 
át ilyeneket. A virágok szépítik a helyisége-
ket, megkötik a port, tisztítják a levegőt, ami 
ezáltal frissebb és páradúsabb lesz.

A tavaly megújult Kék-tó téri, illetve 
a Bazsalikomoskert játszóterek után idén 
az Igmándi úti Pom-pom, valamint a Szent 
Adalbert téri Eperke játszótér kapott új, bal-
esetmentes burkolatot és játszóeszközöket, 
összesen 250 millió forint értékben.

Az önkormányzat köznevelési koncepció-
ját időről időre aktualizáljuk, hozzáigazítjuk 
az igényekhez – hangsúlyozta Molnár László 
alpolgármester

Balesetmentes burkolatot  
és új játszóeszközöket kapott  
a Szent Adalbert téri Eperke játszótér is
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SZÁMLÁK
ADATSZOLGÁLTATÁS

HATÉKONYSÁG

INTÉZZE EGYSZERŰEN ADÓÜGYEIT ÉS REGISZTRÁLJON AZ
ONLINESZAMLA.NAV.GOV.HU OLDALON!

HA NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL,
HASZNÁLJA A NAV INGYENES ONLINE SZÁMLÁZÓJÁT!

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon.
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D I G I T Á L I S

Az emlőrák a klinikai tünetek megjelenése
előtt átlagosan 2 évvel korábban 
diagnosztizálható!

www.pet.hu

+ 3 6  1  5 0 5  8 8 8 8
Pozitron-Diagnosztika Központ  |   1117 Bp., Hunyadi János út 9-11.

Bejelentkezés vizsgálatra:

V I Z S G Á L AT
MAMMOGRÁFIAI

Helyszín:

Gazdagréti Közösségi Ház 
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.

Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu

www.pontmagazin.hu/gazdagret

A koncertek csütörtökön esténként 19 órakor kezdődnek. 
Eső esetén a GKH ad otthont a rendezvénynek.

Várunk mindenkit szeretettel!

A koncertek ingyenesek!

Amfiteátrumi 
estéK 2018

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Július 12.

Szevi és Geri
Július 26.

Pop Secret
Augusztus 9.

Room Service
Augusztus 23.

Groovies

Július 19.

Ethno Sanzon
Augusztus 2.

Acoustic Guitar Caffe
Augusztus 16.

Stop
Augusztus 30.

Random Trió

Helyszín:

Gazdagréti Közösségi Ház 
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.

Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu

www.pontmagazin.hu/gazdagret

A koncertek csütörtökön esténként 19 órakor kezdődnek. 
Eső esetén a GKH ad otthont a rendezvénynek.

Várunk mindenkit szeretettel!

A koncertek ingyenesek!

Amfiteátrumi 
estéK 2018

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Július 12.

Szevi és Geri
Július 26.

Pop Secret
Augusztus 9.

Room Service
Augusztus 23.

Groovies

Július 19.

Ethno Sanzon
Augusztus 2.

Acoustic Guitar Caffe
Augusztus 16.

Stop
Augusztus 30.

Random Trió

Herbárium 
a B32-ben

A művész a természetet alakítja kul-
túrává, műtárggyá, miközben a meg-
szelídített természet újravadonosodá-
sának, az emberi jelenlét hiányának, 
annak következményeinek állít emlé-
ket. Sziszifuszi erőfeszítéssel transz-
ponálja és fogalmazza újjá a kiállí-
tótérben az édesapja távozása után 
évekig gondozás nélkül maradt termő 
kert a tervező avagy teremtő (ember) 
által nem tervezett vadhajtásait – írta 
Major Virág kurátor Mátyási Péter tár-
latáról. 

Egy elhagyott, gondozatlan családi 
kert vitrinbe zárt darabjai, féreg 
rágta szőlőlevelek, apró gallyak, 
termések és indigóra készült 
nyomatok láthatók Mátyási Péter 
kiállításán a B32 Galériában.

Mátyási Péter képzőművész állandóan kísérle-
tezik. Festő szakon végzett a budapesti Kép-
zőművészeti Egyetemen, ám legtöbb munkája 
nem festékkel, hanem a hétköznapokban vagy 
a természetben fellelhető anyagok felhaszná-
lásával készül. Light box, műanyag képek, át-
látszó fóliák, áttetsző pauszpapírok szerepel-
nek technikai készletében, a triviális anyagok 
„átszellemesítése” izgatja. A lét-nemlét, az idő 
viszonylataira rákérdező műveiről szinte min-
dig hiányzik az ember, képei – többek között 
– e hiány következményeiről is szólnak.

A Herbárium című tárlat egy valaha ápolt, 
mára gondozás híján lepusztult, túlburjánzott 
kert nyomait és tárgyait mutatja be klasszikus 
múzeumi reprezentációs eszközökkel. Vitrin-
be zárt gallyak, ágacskák, molyette növényi 

maradványok, levélminták indigós rajzola-
tai láthatók a kiállításon. A művész korábbi, 
ipari létesítményeket ábrázoló alkotásai után 
a B32-beli tárlat intimebben, erősebb érzelmi 
kötődéssel állítja elénk a családi kertet, úgy is, 
mint a gyerekkori emlékek tárházát. A július 
19-ig látható kiállítás a Molnár Ani Galéria 
hozzájárulásával jött létre.     (Újbuda)

Önarcképek  
és művészkönyvek

Nyáron is Pont
„A jó zene kicsit olyan, mint amikor a klinikai halál állapo-
tába kerülsz, és kívülről látod, hogyan bíbelődnek a teste-
den az orvosok” – legalábbis Delov Jávor szerint akkor van 
igazán jó zene, ha az előadó ilyen spirituális állapotba kerül. 
A július–augusztusi Pontban a Random Trip alapítójával be-
szélgettünk az A38 Hajón. Budapest egyik legismertebb kul-
turális szórakozóhelyéről ugyancsak olvashatnak a kulturális 
magazinban, 15. születésnapja alkalmából.

Évfordulóra készülnek Albertfalván is, a városrész jövőre 
lesz 200 esztendős. A Pont cikkéből kiderül, hogy Újbuda ezen 
része annak idején egy hercegi uradalomhoz tartozott. Vissza-
kanyarodva a művészetekhez: a B32 Galériában augusztus kö-
zepétől lehet megtekinteni Gál András kiállítását, aki a festészet 
gyökereit keresi monokróm képeivel. A lap beszámol arról is, 
hogy a Kulturális Városközpont átnyúlt a Móricz Zsigmond kör-
téren,  és már a Kosztolányi Dezső térig ér. Folytatódik a Gellért 
szálló és fürdő történetének bemutatása is, ahogy a gasztronómia 
szerelmeseit sem hagyja magára nyáron a Pont, amely ezúttal régi 
idők szakácskönyvéből szerzett receptekkel szolgál.

III. évf. 6. szám | 2018. július–
augusztus
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GEO/EGO – korai fotók és újabb 
művészkönyvek címmel nyílt meg 
Szirányi István tárlata a B32 Trezor 
Galériájában.

Szirányi István sokoldalú művész: tipográfiai 
tervezéssel, könyvművek, installációk terve-
zésével foglalkozik, valamint sokszorosított 
és egyedi grafikákat is készít. A ’80-as évek 
óta fotózik, hagyományos, maga laborálta pa-

pírra készült önarcképei számozott, egyedi da-
rabok. Korai munkái elsősorban egy lázadó, fi-
atal, önreflexív művész portréját alkotják meg.

Tanulmányútjain bejárta Nyugat-Európát 
és Ázsiát, mostani, július 19-éig látható tárlata 

viszont egy rendhagyó 
időutazás lenyomata: 
válogatás régi koncep-
tuális fotóiból és fris-
sebb művészkönyvei-
ből.

A művészkönyvek 
nem azonosak a szép-
művészeti albumokkal 
vagy a minőségi kivi-
telezésű könyvekkel, 
hanem műtárgyak, 
amelyeket egyedi for-
mai világuk tesz erede-
ti alkotásokká. Szirá-
nyi István a Magyar 
Művészkönyvalkotók 
Társaságának elnöke-
ként elkötelezett híve 
a műfaj népszerűsíté-

sének. Műveiben a legkülönbözőbb anyagokat 
használja fel: karton, grafika, fotó, tus, film, 
rénszarvasbőr, telefonzsinór – ezek mind fon-
tos elemei művészkönyveinek.

(K. G.)

Kulturális programajánló
Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
törökugrató út 9.
július 24. 18.30
Amfiteátrumi mesék –  
Bábszínházi sorozat
A Portéka Színpad előadásá-
ban a Fekete Cilinder, a nagy 
varázsló történetével ismer-
kedhetnek meg a kicsik. Egy 
varázsernyővel indulnak útra, 
hogy megtalálják egérke ello-
pott labdáját.

Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes 
utca 45–47.
Etele Helytörténeti 
Gyűjtemény
Csonka & Karinthy – Az első 
helyiségben a magyar autó-
gyártás atyja, Csonka János 
személyes tárgyai és eszközei 

láthatók (a Haris testvérek 
magángyűjteményéből), va-
lamint az első magyar gyártá-
sú gépjármű, egy levélhordó 
tricikli méretarányos mása. 
A manzárdban a kerülethez 
ezer szállal kötődő Karinthy 
család bútoraiból rendeztek 
be enteriőrt. A hétköznap 
10–16 óráig látogatható gyűj-
temény 2018. július 16-ától 
augusztus 5-éig zárva tart.

táBor
Augusztus 13–17.  
8.00–17.00 tudorka tábor 
Mesés mozgásfejlesztő tábor 
5–8 éveseknek. Mozgásfej-
lesztés az Alapozó Terápia 
módszerével, mesepedagógi-
ai foglalkozások a Mesét Más-
ként és a Népmesekincstár 
módszerével, készség- és ké-
pességfejlesztés kiscsoportos 
formában, környezettudatos 
gondolkodásra nevelő játékos 
élményprogramok.

Érdeklődni, illetve jelentkezni 
a tábor vezetőjénél lehet: Föl-
des Fanni, 06/30/426-6932, 
fannifoldes@gmail.com

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház 
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

táBor
Augusztus 6–10.  
Iciri Piciri
Báb- és drámatábor 8–14 éves 
korig. Táborvezető: Hajdu-
né Lovas Zsuzsa báb- és drá-
mapedagógus. Részvételi díj: 
22 000 Ft, testvérkedvezmény-
nyel 18 000 Ft. Jelentkezési 
határidő: augusztus 1. A befi-
zetett összegek a kétfogásos 
meleg ebédet is tartalmazzák. 
A táborok hétfőtől péntekig 
9-től 16 óráig tartanak (igény 
esetén ügyelet 17 óráig).
Jelentkezés és információ: 
424-5363, kkh@ujbuda.hu

fél áron  
a Popstrandra
A XI. kerületben élők 50 százalékos ked-
vezménnyel válthatnak belépőt az Agárdi 
Popstrand koncertjeire. A nyári rendezvény 
41 éve várja a Velencei-tó partjára az érdek-
lődőket.

Június 23-án a Neoton nyitotta meg a szezont, 
amely augusztus közepéig tart. Július 7-én 
az Edda, 14-én Deák Bill Gyula, 21-én a Hoo-
ligans, 28-án Demjén Ferenc és Király Viktor, 
augusztus 3-án az Irigy Hónaljmirigy és Ke-
resztes Ildikó, 4-én az R-Go és Kasza Tibor, 
11-én az Animal Cannibals és Karácsony Já-
nos, 18-án pedig a Mobilmánia, Vikidál Gyula 
és a Lord lép fel.

– Újbuda Önkormányzatával és Hoffmann 
Tamás polgármesterrel hosszú távú sikeres 
együttműködést alakított ki a Popstrand – 
mondta lapunknak Turbók János főrendező. 
Partnereik közül kiemelte Érdet, Dunaújvá-
rost, Törökbálintot, Biatorbágyot és Diósdot 
is, ahol igyekeznek kedvezményekkel segíteni 
a rászorulókat.

(Újbuda)
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
minden pénteken 10.00–11.00 Hahota jóga
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont, XI., Kérő u. 3.;  ingyenes; Király Vilma 60+ program önkén-
tes, 06/20/946-9793 

július 5. 15.00–17.00 okoseszközök biztonságos használata  
– tablet és telefon
Előzetes regisztrációhoz kötött.
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klubja, 
XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; szervező: Geréb Gerda klubve-
zető, elérhetőség: minden hétköznap 8–16 óráig a 786-6084-es 
telefonszámon

július 9. 10.00–12.30 Bridzs-, römi-, rejtvényklub 
Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza, XI., Petzvál J. u. 42.; in-
gyenes; szervező: Kassai Mihályné, Sári 60+ program önkéntes; 
információ a program ideje alatt a helyszínen, telefon: 206-6840, 
e-mail: kelencivilkozosseg@ujbuda.hu

július 10. 60+ városismereti séta
Séta a megújult Orczy-kertben és környékén. Találkozó: 10.00, 
Nagyvárad tér, aluljáró, 3-as metró; ingyenes; szervező: Do-
moszlai Erzsébet 60+ program önkéntes; információ, jelentkezés: 
06/30/862-8152, domoszlai.erzsebet@gmail.com. Előzetes, visz-
szaigazolt jelentkezés szükséges.

július 10. 13.00–17.00 Hogyan hozzuk egyensúlyba  
szervezetünket?
Szórakoztató interaktív előadás. Előadó: Virág Katalin
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Szentimreváros Idősek 
Klubja, XI., Bocskai út 43–45.; ingyenes; információ: Polgár Ti-
borné klubvezető, minden hétköznap 8–16 óráig: 789-3022, pol-
gar.tiborne @uszosz.ujbuda.hu

július 11. 13.30–15.30 személyes táplálkozási tanácsadás
Személyre szabott tanácsadás szakember vezetésével 
Előzetes jelentkezés szükséges! Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Központ, XI., Kérő u. 3; ingyenes; in-
formáció, jelentkezés: minden hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-
os telefonszámon 

július 11. 13.00–17.00 60+ szabadidőklub 
Tábla- és kártyajátékok, kvízdélután. Helyszín: Újbudai Szociális 
Szolgálat, Albertfalva Idősek Klubja, XI., Kisújszállás u. 10.; in-
gyenes; információ: Kasnyik Anna klubvezető, minden hétköznap 
8–16 óráig a 789-2951-es telefonszámon

július 12. 8.00–12.00 Őstermelői piac 
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.; infor-
máció: 424-5363 
 
július 19. 14.00–17.00 Foltvarró tanfolyam
Kezdő és haladó kurzus Nyíredi Judittal. Helyszín: Újbudai Szo-
ciális Szolgálat, Keveháza Idősek Klubja, XI., Keveháza u 6.; in-
gyenes; Szabó Imréné klubvezető, minden hétköznap 8–16 óráig 
a 786-6325-ös telefonszámon

július 26. 16.00–18.00 naplemente műhely – szeniortánc
Öröm és agytorna idősebb korban. Vezeti: Nagy Ágnes
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat Demens Klub, XI., Kevehá-
za u. 6., ingyenes; szervező: Nagy Ágnes, Benkó Erzsébet klubve-
zető, információ: minden hétköznap 8–16 óráig 06/70/492-0408, 
benko.erzsebet@uszosz.ujbuda.hu

július 28. 12.00–13.00 60+ médiaműhely 
A médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban. 
Civil Rádió FM 98.0; információ: Újbuda 60+ Médiaműhely (Kéri 
Juli 60+ program önkéntes), 06/30/453-8755 

PROgRAmAjÁnLó

Újbudai Önkéntes koordinációs  
és Módszertani kÖzpont

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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 

Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
facebook-oldalunk neve: Újbuda 60+ Program

(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)
Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

Caring         City a gondoskodó város

NYáRI SZÜNET az Újbuda 60+ 
Program központjaiban

Tájékoztatjuk a kedves ügyfeleket, hogy
2018. AuGusztus 1–31-ÉIG A BÖLCSŐ UTCAI  
ÉS A KÉRŐ UTCAI 60+ PROGRAMKÖZPONTOK  

zárVA tArtAnAK.
nyitás: 2018. szeptember 3. (hétfő)

A telefonos ügyfélszolgálat változatlanul  
az érdeklődők rendelkezésére áll minden  

hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon. 
KELLEMES NYARAT KÍVÁN AZ ÚJBUDA 60+ 

PROGRAM CSAPATA!

Boldog időskor – 
mit tehetünk érte?

Szenior országos rejtvényfejtő verseny

Kerületünkben számos 60 év feletti nyugdíjas él példaértékű éle-
tet, amely mozgalmas, színes és örömteli. Napi teendőik jelentős 
része társas kapcsolataik hálójában zajlik: tevékenyen vesznek 
részt gyerekeik, unokáik életében, családjuk körében, vagy folya-
matosan találkoznak barátaikkal, szomszédaikkal, közös progra-
mokon vesznek részt. Sokan tudatosan foglalkoznak életvitelükkel 
is: sportolnak, odafigyelnek a táplálkozásukra, lelki egészségükre. 
Mások az aktív, dolgos éveket önkéntes tevékenységgel pótolják, 
hogy a megszerzett tudást, készségeket és tapasztalatot a többiek 
segítsége érdekében hasznosítsák. Összességében céljaik és hobbi-
jaik adnak keretet hétköznapjaiknak, így téve teljessé a nyugdíjas 
esztendőket.

Az aktív életet élő időskorúak – elmondásuk szerint – általában 
kevesebb testi problémával küzdenek, egy-egy betegségből köny-
nyebben felépülnek, mint mások, napjaik jó hangulatban, szeretet-
teljesen telnek.

Sajnos az időskor negatív oldalával is találkozhatunk: sokan 
vannak, akik vélt vagy valós okok miatt passzív életvitelt foly-
tatnak, magányosan, beszűkült élettérrel. Otthonukat általában 
csak kötelező teendőik miatt hagyják el, kevés az emberi kapcso-
latuk, sok időt töltenek rosszkedvű merengéssel. A passzív élet-
vitelt követők tüneteit még tovább lehetne részletezni, de biztos 
vannak, akik már ennyiből is ráismertek magukra, netán ismerősi 
vagy családi körben valakire. Fontos kiemelni, hogy az egyedüllét 

és a magány nem ugyanazt jelenti. Téves az a következtetés, hogy 
aki egyedül van, az egyben magányos is, illetve hogy társaság-
ban nem érezheti magát magányosnak az ember. Az elszigetelő-
dés több negatív következménnyel járhat – akár észrevétlenül is. 
A magány megnöveli a stroke, valamint a szívbetegségek kocká-
zatát, illetve szorongást, tartós stresszt okoz, ami szintén hatással 
van az egészségre.

Szakemberek szerint a magány érzését az érintett oldhatja fel 
leginkább, saját magában. Ebben támaszt nyújthat, ha felfedezzük 
újra azokat a tevékenységeket, amelyek korábban örömet okoztak. 
Ha mindezt társaságban tesszük, akkor egyúttal újabb kapcso-
latokra is szert tehetünk, amelyek szintén színesíthetik a szürke 
hétköznapokat, gazdagíthatják életminőségünket. Az Újbuda 60+ 
Program havi szinten közel 300 programot nyújt több helyszínen 
is. A teljes kínálatról az idosbarat.ujbuda.hu oldalon, valamint 
a Kérő és a Bölcső utcai központokban elérhető havi program-
listákban tájékozódhat. Önkéntes segítségvonalunkon (06/1/381-
1351) minden hétköznap 9–13 óráig kérhetnek segítséget mind-
azok, akiknek egy kis beszélgetésre, társaságra, vagy orvoshoz, 
boltba kísérésre van szükségük. 

Végezetül ne felejtsük el: néhány apró döntéssel és „lépéssel” 
bárki számára elérhető, hogy idős napjai vidámabban, élmények-
ben gazdagabban, jó közérzettel teljenek. Az Újbuda 60+ Program 
ebben segít Önöknek.

Idén 16. alkalommal rendez-
ték meg 2018. május 27-én, 
vasárnap az újbudai Polgár-
mesteri Hivatalban a Szenior 
Országos Rejtvényfejtő Ver-
senyt.

Az eddigi legmagasabb lét-
számú megmérettetésre ösz-
szesen 98 résztvevő érkezett 
21 városból és 12 budapesti 
kerületből.

Sudoku (logikai) és rejt-
vényfejtés kategóriában, hat 
nehézségi szinten mérhették 
össze tudásukat a 60 év feletti 
érdeklődők.

A különböző nehézségű ka-
tegóriákban más-más rejt-
vénytípusok szerepeltek:

Kezdő: Skandináv típusú, Ha-
gyományos
Haladó: Olasz módra, Szer-
kessze újra
Mesterjelölt: So-
ronként kever, Félig  
kevert olasz
Mester: Kevert újraszerkesz-
tés, Kevert olasz
Sudoku: 1. és 2. nehézségi 
szint

Minden kategóriában két-
két rejtvényt kellett megol-
dani, emelkedő nehézségi 
szinttel. 

A fejtési idő maximum 1,5-
1,5 óra volt. 

Minden kategóriában külön 
díjazták az újbudai, illetve 

a kerületen kívüli versenyző-
ket.

Az I. helyezettek kupa-, 
I-III. helyezettek érem- és ok-
levéldíjazásban részesültek. 

A XVI. országos szenior  
rejtvényfejtő Verseny   

eredményei
 
KErEsztrEjtVÉny
mester kategória
1. Czövek Ildikó
2. Vezér Ferencné
3. Buday Zsuzsanna
 
mesterjelölt kategória
1. Kárteszi Attila
2. Trager Herbert dr.
3. Olcsváry László

Haladó kategória
1. Benkő Klára
2. Adamisné Szánthó Judit
3. Nagy Márta
 
Kezdő kategória
1. Kazal Magdolna
2. Pintér István
3. Újsághy Géza
 
sudoKu 1. kategória
1. Répási Ildikó
2. Szabó Ágnes
3. Schliszka Károlyné
 
sudoKu 2. kategória
1. Adamisné Szánthó Judit
2. Sztanyikné Takács Ilona
3. Merényiné Százhalmi  
 Kamilla

PÁLYÁZATI FELhíVÁS
FELELŐs VáLLALKozás ÚjBudA díj ELnyErÉsÉrE
Újbuda Önkormányzata Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címet adomá-
nyoz olyan XI. kerületi vállalkozások számára, amelyek kiemelkedő lépése-
ket tesznek a társadalmi és környezeti felelősségvállalás terén az alább részle-
tezett beavatkozási területeken.

A pályázat témakörei
• Esélyegyenlőség megteremtése (nők, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos 
emberek, megváltozott munkaképességűek, roma és más nemzetiségek)
• Családbarát szemlélet, magánélet és munkahelyi feladatok összehangolása
• Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport)
• Környezetvédelem, zöldmunkahely-programok
• Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi és/vagy környezeti 
fenntarthatóság megteremtéséért
• Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

Kik pályázhatnak a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra?
A XI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társasá-
gok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is). Részletek a pályázókról: 
www.csaladbarat.ujbuda.hu

Pályázati vállalati kategóriák:
· mikro- vagy kisvállalat · közepes vállalat · nagyvállalat

A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek
A címeket minden vállalati kategóriából (kisvállalat, középes vállalat, nagy-
vállalat) egy szervezet nyerheti el, amelyeket az önkormányzat az aktuális 
költségvetésének terhére összesen 1 millió forinttal támogat: a kisvállalat 500 
ezer Ft, a közepes vállalat 300 ezer Ft, a nagyvállalat pedig 200 ezer Ft ösz-
szegű díjban részesül.

A díjazott projektek és szervezetek munkájáról a sajtó képviselőit is tájé-
koztatja a pályázat kiírója, illetve a nyertes vállalatok jogot szereznek arra is, 
hogy használhassák a Felelős Vállalat Újbuda címet és logótípiát is.

Pályázatok benyújtási határideje
Pályázni 2018. szeptember 20-áig lehet, az erre kialakított Pályázati Adatlap 
kitöltésével és benyújtásával. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.csa-
ladbarat.ujbuda.hu internetes oldalról.

További információ:  
www.ujbuda.hu, varga.katalin@ujbuda.hu; +36/1/381-1379  

A pályázati kiírás teljes terjedelmében elérhető: www.csaladbarat.ujbuda.hu

PÁLYÁZATI FELhíVÁS
„CsALádBArát VáLLALKozás ÚjBudA 2018” 

Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelten fontosnak tartja a családbarát 
szemlélet kialakítását, és elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje 

mind azon intézmények, vállalatok, civil szervezetek munkáját, amelyek 
e szemlélet kialakításáért hajlandók tenni. Ennek érdekében 2018-ban is 

pályázatot ír ki az alábbiak szerint.
 A pályázat célja: A Családbarát Vállalkozás Újbuda 2018 címet azok 
a munkáltatók kaphatják meg, amelyek vállalják, hogy folyamatosan 

fejlesztik családbarát szervezeti modell kialakításával és megtartásával 
kapcsolatos gyakorlatukat.

Pályázók köre: A XI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is). 

Részletek a pályázókról: www.csaladbarat.ujbuda.hu
Pályázati vállalati kategóriák:

· mikro- vagy kisvállalat · közepes vállalat · nagyvállalat 
A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek

Az önkormányzat évente egy alkalommal legfeljebb három elismerő címet 
adományoz. A címeket egy kis-, egy közép- és egy nagyvállalkozás nyerheti 
el, amelyeket az önkormányzat az aktuális költségvetésének terhére összesen  
1 millió Ft-tal egészít ki (a kisvállalkozó 500 ezer Ft, a középvállalkozó 300 
ezer Ft, a nagyvállalkozó pedig 200 ezer Ft összegű díjban részesül).

Az elismerés átadására minden év november 11-én, a Kerület Napja 
alkalmából kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá 
válik a cím elnyerésétől számított két évig a Családbarát Vállalkozás Újbuda 
logó használatára.

Pályázatok benyújtási határideje
Pályázni 2018. szeptember 20-áig lehet, az erre kialakított Pályázati Adatlap 
kitöltésével és benyújtásával. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.
csaladbarat.ujbuda.hu internetes oldalról.

A pályázattal kapcsolatban további információ:
www.ujbuda.hu, varga.katalin@ujbuda.hu; +36/1/381-1379

Az elbírálást követően az eredményekről az önkormányzat értesíti 
a pályázókat. Az eredmény megjelenik  

a www.csaladbarat.ujbuda.hu internetes oldalon is.

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

PÁLYÁZATI FELhíVÁS
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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

 » LAKÁS, IngATLAn
zAGyVArÉKAson eladó 100 
nm-es, háromszobás, összkomfortos, 
közművesített kertes ház. Nagy kert 
gyümölcsfákkal. Közelben bölcsőde, 
óvoda, iskola, orvosi rendelő, posta, bolt. 
Szolnok 20 perc busszal. Érdekel: saját 
tulajdonú budapesti panel vagy garzon 
cserével is, értékegyeztetéssel. Irányár:  
8 millió Ft. T.: 06/20/233-8327.
tuLAjdonostóL ELADÓ 3 szobás 
kertes ház Bicskén. 30 perc vonattal. 
Irányár: 24,9 M Ft. 06/30/327-5666. 
21/72 TULAJDONI hányad eladó 
a Beregszász úton. www.2172sasadon.
blogspot.hu
orVos házaspár venne kisgyermeke 
részére idős hölgytől, úrtól lakást. 
Ingatlanosok kérem, ne keressenek. 
06/20/326-1345.
 
 » OKTATÁS

AnGoLtAnár felzárkóztat, vizsgára 
felkészít. 06/1/3862-382, 06/20/546-
8963.

 » 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.
VILLAnyszErELŐ Fellegi Attila: 
06/20/9-129-555.

 » LAKÁSSZERVIZ
LAKásFELÚjítás teljes körűen! 
06/1/202-2505, 06/30/251-3800, Halász 
Tibor. 

KÉmÉnyBÉLELÉs 
kondenzációs, illetve hagyományos 
tüzelőberendezésekhez ügyintézéssel, 
kiszállási díj nélkül. Mosolygós árak, 
ügyfélbarát munkavégzés. botoskemeny@
gmail.com, 06/20/624-0601.

 » TV, SZÁmíTógéP
számítóGÉP-jAVítás, telepítés, 
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 
06/30/8572-653.

 » SZOLgÁLTATÁS
duGuLásELHárítás a kerületben: 
06/30/9210-948.
LAKAtos: zárcsere, kerítés, 
rács, féltető, kapuk gyártása, korlát, 
ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
KÖLtÖztEtÉs, lomtalanítás, 
áruszállítás. 06/1/403-9357, 06/20/972-
0347, 06/30/589-7542.
szoBAFEstŐ munkát vállal. 
06/30/913-8245.
rEdŐnyjAVítás, gurtnicsere 
06/20/321-0601.
WWW.AjtoABLAKdoKtor.Hu  
ablakok, ajtók javítása, festése, 
szigetelése garanciával, felmérés 
díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
KÉmÉnyEK bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs, 06/20/264-7752. 
BEVásárLást vállalok, hívjon 
bizalommal: 06/30/534-9854.     
EGyEdI, méretre gyártott, kárpitozott 
bútorok gyártása! Akár fotó alapján 
is. Telefon: 06/20/543-96-96 www.
hardbutor.hu
BEjárónŐ 800 Ft/óra 06/30/440-2767.

 » RégISég
BÉCsI AUKCIÓS ház részére Virág 
Erika vásárol mindennemű antik tárgyat, 
porcelánokat, ezüstöket, bizsukat, órákat, 
külföldi és magyar festményeket, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, csillárokat, 
bútorokat, szőnyegeket, mindenféle 
lakberendezési tárgyat. Teljes hagyatékot 
kiürítéssel is. Hívjon minket! T.: 
06/30/324-4986. 
ArAny-, EZÜSTFELVÁSÁRLÁS! 
Készpénzért veszek festményeket, 
bútorokat, Herendi-, Zsolnay- és egyéb 
porcelánokat, ezüst-bronz tárgyakat, 
pénzeket, képeslapokat, kitüntetéseket, 
borostyán ékszereket, órákat, teljes 
hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: 
H–P: 10–16 óráig. Tel.: 06/70/620-3636.
ArAny, EZÜST, borostyán, drágakő 
és régiség felvásárlása azonnal 
készpénzben! T.: 350-4308, 06/70/884-
4084. Cím: XIII., Hollán Ernő u. 4.
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.
FutBALL papírrégiséget veszek, pl. 
belépőjegyet, műsorfüzetet, újságot 
és magazinokat, készpénzért! Tel.: 
06/20/480-4556, nepstadion2015@gmail.
com

 » gOndOZÁS
IdŐs személyt segítenék élete 
nehézségeiben. Módját közösen 
döntenénk el. 06/30/418-6663. 
IdŐsEK gondozását vállalom. Tel.: 
06/20/926-5772.

 » ÁLLÁS
BudAI IRODÁNKBA telefonos 
asszisztenseket keresünk délutáni 
munkaidőbe, heti kifizetéssel. 
Telefonszám: 06/70/770- 0080.
50-Es KÖZGAZDÁSZ férfi pedagógus 
diplomával is, közigazgatási 
és ellenőrzési tapasztalattal állást keres. 
Oktatási és szociális területen is. T.: 
06/20/428-9896.
tAKArítót KERESÜNK 
teljes munkaidőben a B32 Galéria 
és Kultúrtérbe (Bartók Béla út 32.) Amit 
kínálunk: stabil, hosszú távú munka, 
a próbaidő lejárta után cafeteria, igényes 
munkakörnyezet, támogató és barátságos 
kollektíva. Ha szeretne egy igazán jó 
csapat tagja lenni, várjuk jelentkezését 
fizetési igény megjelölésével, szakmai 
önéletrajz vagy rövid bemutatkozás 
beküldésével. T.: 06/70/682-2147, b32@
ujbuda.hu.
tAKArító kollégát keresünk I. ker.-i 
irodaházba (Széll Kálmán tér közelében). 
Munkaidő: h–sz–p 18.00–21.00, tel.: 
06/20/961-8366.

 » KönYVEK
KÖnyVFELVásárLás készpénzért! 
Könyvtáros diplomával, 20 éves szakmai 
tapasztalat, Atticus Antikvárium. 
06/20/9313-773.

 » VEgYES
AutóFELVásárLás azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.

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.  
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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.  
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  
(kivéve július, augusztus hónapban).  
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 (kivéve július, 
augusztus hónapban). KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu   
HAIdAr norBErt (FIdEsz) önk. képv.  
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig (kivéve 
július, augusztus hónapban). 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 nyári 
szünet miatt július, augusztus hónapokban nem tart fo-
gadó órát. Legközelebbi fogadó órák szeptember hóban 
lesznek.
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, (kivéve július, augusztus 
hónapban). 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 (kivéve július, augusztus 
hónapban). 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 (kivéve július, augusztus hónapban). Kelenvölgyi 
Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), Weiner Leó zeneiskola 
(Neszmélyi u. 30.) minden hónap utolsó péntekén 
17–18.30-ig.

Építs magadnak 
dél-Budát!
A Kortárs Építészeti 
Központtal (KÉK) 
együttműkö-
désben városfelfe-
dező és Minecraft 
tábort szerveznek 
júliusban 7–14 
éveseknek. Minél 
korábban megértik 
a gyerekek egy 
város működését, 
annál biztosabban 
tisztelik majd értékeit, a város 
szövetének logikáját.

A BudapestCraft tábor résztvevői minden nap 
Dél-Buda egy-egy helyszínét keresik fel, köz-
tük a Műegyetemet, a Kelenföldi Erőművet, 
a Kopaszi-gát megújuló környékét és a Karin-
thy Színházat. Mindenhol egy mérnök, terve-
ző, építész meséli el, hogy az adott létesítmény 
miként épül fel, milyen feladatokat milyen 
eszközökkel lát el. Helytörténeti ismereteket 
is szereznek a táborozók: mire kellett figyelni, 
amikor az egyes intézményeket létrehozták, 
és miért fontosak a város életében.

A KÉK Bartók Béla úti központjába visz-
szaérve az élmények alapján a gyerekek 

közösen megépítik a Minecraft 
számítógépes játék segítsé-
gével a saját Budapestjüket.

A tábort Korchma Zsom-
bor, a Creative Science ala-
pítója, urbanista, a Roham 
magazin alapítója és főszer-
kesztője vezeti.

 

Időpont: 
július 9–13., 

minden nap  
8.00–16.30 között
Helyszín: XI., Bartók Béla 
út 10–12., Kortárs Építészeti 
Központ (KÉK)
Korosztály: 7–14 év
Létszám: maximum 20 fő
Részvételi díj: 38 ezer forint, 
ez tartalmazza a napi három-
szori étkezést és a munkához 
szükséges eszközöket
 

Napi program:
8.00 érkezés, reggeli
8.30 indulás
9.30–11.30 intézménylátogatás
12.30 ebéd, szabad játék
14.00 Minecraft-műhely
16.00 projektösszegzés, uzsonna
16.30 távozás

PÁRTOK ESEménYEI
 » A XI. KERÜLETI FIdESZ PROgRAmjAI

Budafoki út 9–11. tel.: 209-3439. E-mail: ujbuda@fidesz.hu, 
www.facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/ 
istvan.simicsko. Az iroda június 25-től augusztus 31-ig zárva tart, 
majd szeptember 3-tól várja az érdeklődőket.  

 » A XI. KERÜLETI mSZP PROgRAmjAI
mérnök utca 40. tel.: 205–3655. nyári ügyelet: szerdánként 16 
és 18 óra között. E-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, 
www.facebook.com/mszpujbuda

 » A XI. KERÜLETI KdnP PROgRAmjAI
Karinthy F. út 9. tel.: 209-0474. nyitva hétköznap 14–18 óra kö-
zött. Az iroda június 18-ától szeptember 2-áig zárva tart, majd szeptem-
ber 3-ától várja újra szeretettel az érdeklődőket.

 » A XI. KERÜLETI LmP PROgRAmjAI
Az Újbudai LmP Klub minden hónap első péntekén 18–21 óra kö-
zött az F2 Klubban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, 

és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problémákról, és ismer-
je meg a javaslatainkat! Tel.: 06/30/571-1922. Web: facebook.com/lmp-
delbuda, 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

VAKácIóóóóó...!

Budapest főváros XI. Kerület
Újbuda Polgármesteri Hivatala  

2018. július 23–augusztus 26.    
között ügyeleti rendszerben,  

csökkentett létszámmal tart nyitva  
áLtALános ÜGyFÉLFoGAdás

hétfő 13–16 óra 
szerda  8–16 óra
péntek 8–12 óra  

HIVAtAL nyItVAtArtásA  
És ÜGyFÉLFoGAdás  

A szoCIáLIs  
ÜGyFÉLszoLGáLAton 
hétfőtől csütörtökig 8–16 óra

péntek 8–12 óra 
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Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

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

Új LAKóInK 

közös

Remény a szabaduláshoz
Értelem az élethez
Választás a lehetőségek közül

www.karitasz.hu

RÉV
A szenvedélybetegségben 
nem csAk A függőséggel  
küzdő érintett.
A hozzátArtozók is!
csoportfoglalkozások alkoholtól, 
kábítószertől, játékszenvedélytől, 
gyógyszerfüggőségtől, étkezési zavaroktól 
és más hasonló rabságtól, problémáktól 
szenvedők hozzátartozóik számára
rév szenvedélybeteg-segítő szolgálat segít 
a hozzátartozóknak és környezetüknek abban, 
hogy támogatni tudják a szenvedélybeteget  
a gyógyulásban.

kérdése vAn?
nem tudjA kihez forduljon?
jöjjön el hozzánk és mi segítünk!

a segítségnyújtás  
ingyenes

katolikus karitász  
rév szenvedélybeteg-segítő  
szolgálat
1115 Bp., Bartók B. út 96.
jelentkezni lehet:
-  e-mailben:  

caritas.revbp@caritas.org.hu
- telefonon: (06 1) 466-4455

Pályázati azonosító: KAB-ME-17KMR-C

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

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

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

WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU   1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130. 
TELEFON: 1 203 89 94 - JEGYEK KAPHATÓK A JEGY.HU-N ÉS AZ 

INTERTICKET ORSZÁGOS JEGYIRODAHÁLÓZATÁBAN

KARINTHY SZÍNHÁZ. CSALÁDBAN MARAD.

Rendezte:  KARINTHY MÁRTON

Budai
Gasztroenterológiai
centrum
A1 Endoszkópos centrum kft.

Gasztroenterológiai Ambulancia 
Szívvel, lélekkel

Nekünk a beteg az első, a pácienseinkért mindent megteszünk. 
Rendelőnkben az emésztőszeri panaszokkal küzdő gyermek és felnőtt 
páciensek teljes körű orvosi és dietetikai ellátást kapnak.

A szűrés, a pontos diagnosztika, a kezelés és a hosszútávú gondozás 
egyaránt feladatunk.

Tapasztalt, jól képzett kollégákkal valósítjuk meg céljainkat. 

Sok szeretettel várjuk Önöket!

 Vastagbélrákszűrés
 Gyermek-gasztroenterológia

 Altatásos vizsgálatok
 Dietetikai tanácsadás

   http://www.a1endoszkopia.hu 

   recepcio@a1endoszkopia.hu 

   +36 (20) 410-1926 

   1117 Budapest, Fehérvári út 82. I.emelet, 4.ajtó 
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Molnár Mejes Márton-
nak hívnak, 2018. már-
cius 25-én születtem 
a Szent János Kórház-
ban. Szüleimet ilyen 
mosollyal vidítom fel 
minden nap. Szeretek 
enni, nagyokat sétálni, 
figyelmesen hallgatom 
a mondókákat.

A nevem Osgyáni Mi-
ron, 2018. március 17-
én 9.35-kor érkeztem 
3430 grammal és 52 
cm-rel. Szüleim, nagy-
mamám és nagypapám 
már nagyon vártak rám. 
Mosolygós és nyugodt 
gyermek vagyok. Csak 
akkor sírok, ha anya le-
tesz, mert imádok ölben 
lenni. Felfedezői lelkese-
déssel ismerem meg vi-
lágom. Szeretek tornázni 
és a mondókákat is. Amit 
nem szeretek, az a für-
dés, főleg, ha már álmos 
vagyok (általában az va-
gyok), de a babaúszással 
remélem, megkedvelem 
ezt is. Most, hogy újbu-
dai lakos lettem, szere-
tettel köszöntelek benne-
teket! Üdv., Miron.

Hűsítő finomság  
a forró napokra

Mi is eshetne jobban a nyári 
kánikulában, mint egy hatal-
mas adag fagylalt? Felejtsük 
el a bolti jégkrémeket, inkább 
lepjük meg a családot saját 
készítésű hűs édességgel! 
Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem konyhafőnöke ezúttal 
a jeges nugátot ajánlja gyü-
mölcsökkel és eperpralinéval. 

Hozzávalók 4 főre:
• 5 dkg aszalt eper
• 5 dkg aszalt barack
• 5 dkg aszalt mangó
• 5 dkg aszalt szilva

nugát alap:
• 0,5 l tejszín
• 3 db tojásfehérje
• 7,5 dkg cukor
• 7,5 liter víz

Praliné:
• 7,5 ek. málnavelő
• 35 dkg fehér csoki

• 7,5 dkg marcipán
• 0,5 kg gyümölcsök vegye-
sen (idénynek megfelelően)

nugát elkészítése: 
A tejszínt habbá verjük, hűtő-
be tesszük. Míg a fehérjét is 
habbá verjük, addig a cukrot 
és a vizet lassan felmelegít-
jük, hogy ne barnuljon be, 
majd óvatosan a fehérjehab-
hoz csorgatva adjuk, miköz-
ben a gép folyamatosan dolgo-

zik. Az aszalt gyümölcsöket 
összevágjuk, a tejszínhabba 
keverjük, aztán hozzáadjuk 
a cukros vízzel elkevert tojás-
fehérjét. Folpackkal kibélelt 
formába öntjük ezt a masszát, 
és betesszük a fagyasztóba, 
míg meg nem dermed.

Praliné elkészítése: 
Az epervelőt összemelegít-
jük a reszelt marcipánnal 
és a csokival, hogy sűrű masz-

szát kapjunk. Mikor kezd ki-
hűlni, gömböket formázunk, 
és betesszük a fagyasztóba. 
Tálalás előtt kakaóba forgat-
juk a kis gömböket. A friss 
gyümölcsöket tetszés szerint 
összevágjuk, mély tányérba 
vagy egy kehelybe halmoz-
zuk, és rászedjük a kider-
mesztett nugátot. Fogyasztás 
előtt a tányérra helyezzük 
a pralinékat is. Jó étvágyat kí-
vánunk hozzá!

felhívás eb-nyilvántartásba történő bejelentésre
PÁLYÁZATI FELhíVÁS

Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy önkormányzatunk ez évben az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§ (1) bekezdése 
alapján összeírja a kerületünkben tartott ebeket. 

A KutyAtuLAjdonos KÖtELEzEttsÉGE,  
HoGy Az EBnyILVántArtásBA AdAtoKAt szoLGáLtAsson.
Az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében adatlapot biztosítunk, ami 
megtalálható a www.ujbuda.hu honlapon, http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
nyomtatvanyok-es-dokumentumok a Hatósági Igazgatóság/Igazgatási Osz-
tály menüpont alatt. Az adatlap beszerezhető továbbá Újbuda Polgármesteri 
Hivatalának 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. szám alatti recepcióján.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon tudják visszajuttatni:
• elektronikus úton (e-papíron – a kiválasztandó címzett mezőben a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szöveg megjelölése szükséges – 
az UJBUDA 202117330 elektronikus címre)

• postai úton (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala, 
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.)
• e-mailen: ebnyilvantartas@ujbuda.hu 
• a Polgármesteri Hivatal recepcióin található gyűjtődobozokba

Az adatlap kitölthető továbbá a www.ugyfelkapu.ebnyilvantartas.hu web-
oldalon is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a weboldalon szereplő regisztrációs 
lapon kizárólag abban az esetben válasszák ki a településeknél a Budapest XI. 
kerületet, ha az eb tartási helye a Budapest XI. kerületben van.
Kérjük, hogy az előző összeírást követő időszakban bekövetkezett változást (eb 
elpusztult, elajándékozták, elköltöztek stb.) is legyenek szívesek bejelenteni.

Az adatszolgáltatás határideje: 2018. október 31.
Köszönjük együttműködését!

Újbuda Önkormányzata


