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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

SIKERSZTORI

Indul a Junior  
Ki Mit Tud 

Második alkalommal rendezi meg idén Új-
buda Önkormányzata a Junior Ki Mit Tud 
vetélkedőt, ahol 6 és 20 év közötti fiatalok 
mutathatják meg tehetségüket a szakmai 
zsűri előtt. A nevezéseket szeptember 30-
áig várják.

Olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik 
Újbudán élnek, vagy itt járnak iskolába. 
Az előadóművészek ének, hangszeres zene, 
vers és próza, valamint tánc kategóriák-
ban indulhatnak. Az ifjú képzőművészek 
szintén négy területen mutathatják be te-
hetségüket: festmény/grafika, fotó, film/
videó és egyéb alkotóművészet. A rész-
letes feltételeket a Gazdagréti Közösségi 
Ház közösségi oldala, valamint az ujbuda.
hu és a pontmagazin.hu oldalak ismertetik 
szeptember elején.

A döntőkre már októberben behívják 
a sikerrel pályázókat, a produkciókat neves 
művészek és szakértők értékelik. A szerve-
zőknek sikerült megnyerniük Sipos Pétert 
az Irígy Hónaljmirigyből, Závodi Gábort 
Demjén Ferenc zenekarából, valamint Sza-
bó Tibort, az Alma és a Kifli együttesek ze-
nészét. A képzőművészek munkáit Sulyok 
Miklós művészettörténész, Janzsó Krisztina 
iparművész, valamint Mátyási Péter kép-
zőművész bírálja majd el, a táncosok elő
adásait pedig az Experidance táncegyüttes 
tagjai pontozzák. Az esemény fővédnöke 
Hoffmann Tamás polgármester, védnökei 
Király Nóra és Molnár László alpolgármes-
terek.

Két éve, az első újbudai Junior Ki Mit 
Tud ének kategóriájának győztese Kovács 
Harmat lett, aki korábban a 6. helyen vég-
zett a TV2 Kismenők című műsorában. 
Az újbudai vetélkedőn Szeder Reggeli da-
lának előadásával nyert. Kovács Harmat 
lapunknak elmondta: a verseny nagyon 
sokat jelentett neki, mert ez volt az első al-
kalom, hogy győzni tudott, ráadásul abban 
a kerületben, ahol él. A diáklány énekes 
és színésznő szeretne lenni; tisztában van 
vele, mennyit kell még tanulnia, hogy ál-
mai valóra váljanak, és mindent meg is tesz 
érte. A fiatal tehetség meg is találta a leg-
jobb segítséget Újbudán. A Petőfi Musical 
Stúdióban énekel, már főszerepet is kapott, 
és egyre több tapasztalatra tesz szert. A he-
tedik osztályt kezdi, előtte a középiskolai 
felvételi, számára most ez a legfontosabb.

(D. B. S.)

Tehetségek táboroztak Soltvadkerten

Újbuda Önkormányzata idén is egyhetes inten-
zív tehetséggondozó tábort rendezett augusz-
tus utolsó hetében kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó kerületi általános iskolásoknak. Solt-

vadkerten 91 felsőtagozatos tanuló mélyíthette 
el tudását képzőművészet, természetismeret, 
matematika, logika, színjátszás és drámajáték 
témakörökben.

A táborban nemcsak a különféle tanulmányi 
versenyeken jó helyezést elért diákok vehettek 
részt, hanem olyan kreatív, szorgalmas tehet-
ségek is, akiket szaktanáraik, szüleik ajánlot-
tak. A gyerekek táborozási költségét jelentős 
mértékben az önkormányzat finanszírozta.

Az ötödik alkalommal megrendezett tábor 
résztvevői több kiváló tehetségfejlesztő szak-
ember és művésztanár segítségével nyerhettek 
betekintést tudományos és képzőművészeti 
tevékenységekbe, a színjátszás rejtelmeibe, 
valamint megismerkedhettek a környék ter-
mészeti szépségeivel, élővilágával is.

Ezen a nyáron a Mátyás király-emlékév 
tiszteletére a diákok a legendás magyar király-
lyal kapcsolatos kreatív feladatokat is meg-
oldottak. A színjátszó csoport egy róla szóló 
mondát adott elő, sok képzőművészeti alkotás 
született az igazságos királyról, a tábor végén 
pedig reneszánsz bált rendeztek.

A táborban szórakozásra, sportolásra, pihe-
nésre is volt lehetőségük a vakáció utolsó idő-
szakában a gyerekeknek, akikre 11 pedagógus 
felügyelt, középiskolás diákok segítségével.

(Újbuda)

(A kerületi iskolák oktatási programjáról  
cikkünk a 2. oldalon)

Színes lesz  
az Újbudai Ősz
A szeptember 1jei jubileumi Halászléfőző versenytől a november 11-i 
Kerület Napjáig több mint két hónapon át tart az a hagyományos rendez-
vénysorozat, amelynek keretében egymást érik majd Újbuda különböző 
városrészeiben a fesztiválok, versenyek, vigasságok. Az önkormányzat 
Őszköszöntő Fesztiválján szeptember 9én, a Bikás parkban az iskola, 
a tudás témája köré csoportosulnak a programok, de nem maradnak el 

a sztárfellépők sem: itt lesz Opitz Barbi, a Belmondo zenekar és az LGT 
Zenevonat. Az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése is helyet 
kap az őszi események sorában. Az Újbudai Őszt lezáró Kerület Napján 
számos program mellett a Családbarát Vállalkozás Újbuda és a Felelős 
Vállalkozás Újbuda címeket is átadják.

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

klubkártya

klubkártya

KedvezményeK  

KlubKártyával

9. oldal
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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

Még két hónap  
az ebösszeírásig
A kutyatartás számos öröm mellett néhány 
kötelességgel is jár, ezek egyike a három-
évente esedékes ebösszeírás.

Ahogy a július 4i számunkból már értesülhettek róla, 
a kutyatulajdonosok kötelezettsége, hogy az ebnyilvántar-
tásba adatokat szolgáltassanak. Az ebek adatainak rögzíté-
sére az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  
XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése kötelezi az önkor-
mányzatokat. Bár egyre több kutya kap azonosító chipet, 
annak az adatait az élelmiszerláncfelügyelet kezeli. Ezért 
a törvény háromévente kötelezően előírja a kutyák összeí-
rását is, amelynek során a két adatbázist összevetik, hogy 
kiszűrjék a chipen nem rögzített költözést, elajándékozást, 
esetleg elpusztulást, illetve a veszettség elleni oltás elma-
radását.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlap megtalálható 
az Újbuda.hu honlapon a Hatósági Igazgatóság/Igazgatá-
si Osztály menüpont alatt (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
nyomtatvanyokesdokumentumok), illetve beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatal recepcióján (1113 Budapest, Bocs-
kai út 39–41.). A kitöltött adatlap visszajuttatható elektro
nikus úton (epapíron az UJBUDA 202117330 elektro-
nikus címre), postai úton (Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.), e-mailen (ebnyilvantartas@ujbuda.hu), vagy 
akár a Polgármesteri Hivatal recepcióin található gyűj-
tődobozokban. Kitölthető és feltölthető a dokumentum  
a www.ugyfelkapu.ebnyilvantartas.hu weboldalon is.  
(Az itt elérhető regisztrációs lapon csak abban az esetben 
adják meg a gazdik a településeknél a Budapest XI. kerüle-
tet, ha az eb tartási helye ebben a kerületben van.)

Fontos, hogy ha az előző összeírás óta változás történt  
(az eb elpusztult, elajándékozták, elköltöztek stb.), akkor 
azt is be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatás határideje: 2018. október 31.

www.ujbuda.hu
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Kedves Újbudai Diákok! 
Kedves Szülők!

 Újbuda Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan 
iskolakezdési csomaggal kíván hozzájárulni a 

tanévkezdéshez, mely során minden 1-4. évfolyamos tanuló 
számára tanszercsomagot adunk át az évnyitón, ami a 

következőket tartalmazza:

színesceruza-készlet
2 db HB-s grafitceruza

3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet

1 db sima füzet
10 db füzetcímke
vízfestékkészlet
zsírkrétakészlet

rajzlapcsomag
vonalzókészlet

ecsetszett
postairón
órarend

radír

színesceruza-készlet
3 db HB-s grafitceruza
3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet
10 db füzetcimke
vízfestékkészlet
rajzlapcsomag
számolókorong
papírvonalzó
dobókocka
ecsetszett
postairón
órarend
radír

3. évfolyam

                                                                                          

olló
radír
órarend
ecsetszett
vonalzókészlet
rajzlapcsomag
vízfestékkészlet
10 db füzetcímke
1 db sima füzet
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet
2 db HB-s grafitceruza
színesceruza-készlet

olló
radír

órarend
ecsetszett

vonalzókészlet
rajzlapcsomag

vízfestékkészlet
10 db füzetcímke
1 db sima füzet
1 db ének füzet

1 db szótár füzet
3 db vonalas füzet

3 db négyzetrácsos füzet
1 db HB-s grafitceruza

2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2018_Iskolacsomag plakat_hirdetes.indd.pdf   1   2018. 08. 02.   20:13:29

201

www.ujbuda.hu

1. évfolyam

3. évfolyam

2. évfolyam

4. évfolyam
olló

radír
órarend

ecsetszett 
vonalzókészlet
rajzlapcsomag

vízfestékkészlet
10 db füzetcímke

1 db énekfüzet
1 db szótárfüzet
1 db sima füzet

3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet

1 db HB-s grafitceruza

színesceruza-készlet
3 db HB-s grafitceruza
3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet
vízfestékkészlet
rajzlapcsomag
számolókorong
papírvonalzó
dobókocka
ecsetszett
postaírón
órarend
radír

olló
radír
órarend
ecsetszett
vonalzókészlet
rajzlapcsomag
vízfestékkészlet
10 db füzetcímke
1 db sima füzet
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet
2 db HB-s grafitceruza
színesceruza-készlet

színesceruza-készlet
2 db HB-s grafitceruza

3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet

1 db sima füzet
10 db füzetcímke
vízfestékkészlet
zsírkrétakészlet

rajzlapcsomag
vonalzókészlet

ecsetszett
postaírón
órarend

radír

Kedves Újbudai Diákok!
Kedves Szülok!

Újbuda Önkormányzata az elozo évekhez hasonlóan
iskolakezdési csomaggal kíván hozzájárulni a tanévkezdéshez. 

Minden 1-4. évfolyamos tanuló
részére tanszercsomagot adunk át az évnyitón, 

ami a következoket tartalmazza:

info@gyerekakademia.hu
+36 70 385 0365

Bővebb információ és jelentkezés:
a smart11.ujbuda.hu/robotok/ oldalon
2018. szeptember 21-ig.

A részvételi díj 80%-át
Újbuda önkormányzata állja!

Raspberry PI 3 Model B+
6–8. osztályosoknak kezdő szinten.

a XI. kerület általános iskoláiban
4–5., illetve 6–8. osztályosoknak,
kezdő és haladó szinten,
15 fős csoportokban.

Mi megtanítunk, hogyan kell valódi robotokat programozni,
hogy a robotépítésnek csak a fantáziád szabjon határt.

Legyél Te is egy bajnokcsapat tagja!

Érdekel a programozás?

LEGO robot és Raspberry PI
programozó tanfolyam gyerekeknek
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Új tanév: jubileumok  
és tehetséggondozás
Szeptember 3-án, hétfőn reggel 
ismét megszólalnak az iskolai 
csengők. A kerületi intézmé-
nyekben mozgalmas hónapok 
következnek: van, ahol jubile-
umra készülnek, van, ahol már 
ünnepelnek ebben a tanévben. 
A tanításon kívüli tevékenysé-
gekkel sokszor a továbbtanulást 
is megkönnyítik a diákoknak.

A Bartók Béla úti Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola az ország 3585 alapfokú intéz-
ménye közül a legjobb eredményű iskolák 
listáján a 13., a stabilan jól teljesítőként 
a 319. helyet kapta a www.legjobbiskola.
hu összesítésében. – Idén 64 gyerek kezdi 
meg a tanévet, az elsősöknek két osztályt 
indítunk – mondta el lapunknak Homolay 
Károly igazgató. – Az iskola gyerek, szü-
lő és pedagógusbarát, a túljelentkezés 
többszörös volt – tette hozzá. A diákok 
továbbtanulási lehetőségeit erősíti, hogy 
az ELTE Idegennyelvű Központjának kö-
szönhetően sok gárdonyis állami nyelv-
vizsgával ballaghat el. A tanórákon kívüli 
programok a tehetséggondozást helyezik 
előtérbe, a Gárdonyi 130 fős kórusa a leg-
nagyobb a kerületben.

Újbuda hírnevét öregbíti az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola is, 
amely tíz éve viseli az aranylabdás „Fe-
kete Párduc” nevét. – A Budai Sport Ál-
talános Iskola 2008ban zárta le a fenn-
maradásért folytatott hétéves küzdelmet 
– emlékeztetett Kis Mihály igazgató. – Eh-
hez „kellett egy név is”, amelyet a képvi-
selőtestület teljes konszenzussal megsza-
vazott. Grosics Gyula 2001től a Kölyök 
Aranycsapat Közhasznú Alapítvány el-
nöke volt, és sokat segített tanácsaival – 
hangsúlyozta az igazgató. Az új tanévben 

felkészülnek az intézmény fennállásának 
50. évfordulójára, amelyet egy év múlva 
ünnepelnek. Folytatódik a Grosicsmo-
dell, a „jól tanuló, jól sportoló, angolul 
jól kommunikáló” elképzelés megvaló-
sítása, és a tantestület továbbképzése is: 
az Erasmus+ program részeként tíz tanár 
fejlesztheti külföldön angoltudását, illet-
ve nyelvtanítási módszereit. Az Erasmus 
K2 projektben pedig tíz 7–8. osztályos 
tanuló indul útnak: a résztvevők egy álta-
luk választott helyi probléma megoldását 
mutatják be hat országban. A grosicsosok 
a „Sportolj, ne kütyüzz!!!” témát célozzák 
meg. Az idei tanévben hétnyolc sportág-
ban erősítik a gyerekek a helyi egyesüle-
teket. A célok közt szerepel az is, hogy 
tíz nyolcadikos közül legalább négy B2 
középfokú nyelvvizsgával köszönjön el 
a Grosicstól.

A József Attila Gimnázium idén ünnep-
li 70. születésnapját. A korábbi kerek év-

fordulókon több százan vettek részt, köz-
tük olyan volt diákok, mint Jordán Tamás. 
A gimnázium nem csak jó továbbtanulási 
mutatóiról ismert: az önkormányzat jóvol-
tából két éve okostanteremmel is bővült.

Az Újbudai Petőfi Sándor Általános 
Iskolában idén is négyféle osztály indul. 
A humánreál osztályokban a matema-
tika és az anyanyelv oktatására helyezik 
a hangsúlyt. A nagy hagyományokkal 
bíró zenei képzést a művészeti irányult-
ságú osztályokban kiemelt óraszámban 
egészítik ki. Az idegen nyelv-reál osztá-
lyokban a nyelvoktatásra, a reál-informa-
tika szakokon az informatikára és emelt 
óraszámban a matematikára fókuszál-
nak. Délutánonként pedig diákszínpad, 
modern tánc és énekkar várja a tanulókat. 
Az iskolában működő Petőfi Musical Stú-
dióban az elsősöktől a nyolcadikosokig 
mindenki kibontakozhat.

(T. K.)
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HIRDETMÉNY
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (további-
akban: OGYÉI) az EFOP 1.8.10VEKOP17201700001 számú, Komplex 
egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás 
területén című projekt részeként lakossági felmérést szervez a 18 éven felü-
liek körében.

A felmérés fő vizsgálata Budapesten  
2018. szeptember 1. és december 15. között zajlik le.

A felmérésbe bekerülőknek előzetesen felkérő levelet küldenek az OGYÉI 
munkatársai, amelyben tájékoztatást kapnak a felmérés céljáról, és felkérik 
őket a részvételre.

A felmérés során az OGYÉI megbízólevéllel ellátott kérdezőbiztosai, die-
tetikus szakemberek a fő vizsgálat ideje alatt országszerte több ezer felnőttet 
az otthonukban keresnek meg, ami kiegészül egy részletes táplálkozási vizs-
gálattal is.

A felmérés lebonyolítását az OGYÉI megbízásából a Kutatópont Piac 
és Véleménykutató Kft. végzi anonim módon.

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, zöldmunkahelyprogramok
• 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 20áig 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 2018ban 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 Fttal 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 11én, 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 20áig 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.

Testvérvárosi 
elismerés
Újbuda vajdasági testvérvárosában, Adán kapott 
köszönőlevelet a polgármestertől Sass Szilárd 
XI. kerületi önkormányzati képviselő. Az ő 
kezdeményezésére alapította 2012-ben Újbuda 
Önkormányzata „A magyar nyelvért” Szarvas 
Gábor Emlékdíjat, melyet öt magyarlakta test-
vértelepülésen adnak át minden évben egy-egy 
tehetséges végzős általános iskolásnak.

• Meglepetésként érte az elismerés?
Nem tudtam idén részt venni az adai díjátadáson a tanévzáró 
ünnepségen, de Bilicki Zoltán polgármester már akkor jelezte, 
hogy az Adai Napokra feltétlenül jöjjek el. Amikor meghívtak 
az ünnepi testületi ülésre, már sejtettem valamit. Megtisztel-
tetés, hogy bekerültem az adai díszkönyvbe. Nagyon jólesik 
az elismerés, ez is azt bizonyítja, hogy a határon túli magyar-
ságnak mennyire fontos, hogy az emlékdíjjal hozzájárulunk 
anyanyelvi kultúrájuk fennmaradásához.

• Gyakran látogatja meg „A magyar nyelvért” Szarvas Gábor 
Emlékdíj átadási ünnepségeit?

Újbuda testvértelepülési tanácsnokaként igyekszem mind-
egyiken jelen lenni. Néha ez ütközik más fontos programok-
kal, ilyenkor újbudai képviselőtársaim helyettesítenek, de 
többnyire személyesen adom át a díjakat a tehetséges határon 
túli ifjaknak.

• Az Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján élő 
diákokat 2012 óta támogatják a kitüntetéssel. Tartják a kap-
csolatot a korábbi díjazottakkal?

A díjátadók után bejelölöm a nyerteseket ismerősnek, jó érzés 
követni a közösségi médiában, miként alakul a sorsuk. Biz-
tos vagyok abban, hogy számukra ez a díj jelentős elismerés, 
és az anyagi segítség is jól jön a továbbtanuláshoz.

• Idén is felkereste azokat a táborokat, ahol testvértelepülése-
ink fiataljai újbudai gyerekekkel közösen nyaraltak...

Többéves hagyomány a testvértelepülések cseretáboroztatá-
sa. Ezen a nyáron kézdiszentléleki gyerekek vendégeskedtek 
a Farkasréti Általános Iskola tanulóinál, velük Budapesten ta-
lálkozhattam. A marosvásárhelyi és a benei fiatalok az albert-
falvi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaival Balatonakalin 
nyaraltak, őket ott látogattam meg. Ebben a táborban 60 gyer-
mek érezhette jól magát, erdélyi, kárpátaljai és újbudai fiatalok 
barátkozhattak egymással, fürödhettek a Balatonban, és felfe-
dezhették a környék nevezetességeit is.

(D. B. S.)

A libanoni pátriárka 
Gazdagréten

Újbudai kitüntetettek
Több kerületünkben élő személyiség részesült 
magas állami kitüntetésben az augusztus 20-i 
nemzeti ünnep alkalmából.

A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést 
a kerületünkben élő dr. Csiszár Csaba, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Jármű-
mérnöki Kara egyetemi docense kapta a közlekedéstudomány 
területén végzett magas színvonalú kutatói munkája, valamint 
a szakmai utánpótlásnevelésben elért eredményei elismerése-
ként. Ugyanezt az érdemkeresztet nyújtották át a szintén újbu-
dai dr. Thimár Attilának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának egyetemi do-
censének, a Kortárs irodalmi folyóirat főszerkesztőjének.

Király Nóra, Újbuda alpolgármestere, a Fiatal Családosok 
Klubjának alapítója a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
vehette át Kontrát Károlytól, a Belügyminisztérium miniszter-
helyettesétől a családbarát munkahelyek létrehozása, valamint 
az egészséges életmódra nevelés érdekében végzett elkötelezett 
szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként.

(Újbuda)

Augusztus 21-én este, 
a gazdagréti Szent Angyalok 
templom kertjében Hoffmann 
Tamás polgármester 
és Szederkényi Károly esperes 
fogadta Béchara Boutros Raï 
bíborost. Antióchia és egész 
Kelet maronita pátriárkája  
Erdő Péter bíboros és Semjén 
Zsolt miniszterelnök- 
helyettes meghívására látoga-
tott hazánkba.

A Libanonból érkező egyházi méltóság 
három napot töltött Magyarországon, 

részt vett a Szent Istvánnapi ünnepi 
szentmisén és a Szent Jobb-körmeneten 
is. Elutazása előtt Erdő Péter bíboros 
esztergom-budapesti érsek és Joanna 
Azzi libanoni nagykövet kíséretében 
érkezett Újbudára, hogy megáldja a ke-
resztelő kápolnát, amelyet a Libanon-
ban élt Szent Charbel szerzetes remeté-
ről neveztek el.

Szederkényi Károly plébános ünnepi 
köszöntőjében kiemelte, milyen jelentős 
nap ez a Szent Angyalok plébánia életé-
ben. Ezt követően Béchara Boutros Raï 
bíboros szólt a hívekhez, és megköszönte 

azt a szeretetet, amellyel Újbudán is fo-
gadták.

A beszédek után a pátriárka, valamint 
Erdő Péter bíboros és Hoffmann Tamás 
polgármester befejezték a templom kert-
jében szimbolikusan elhelyezett libanoni 
cédrus ültetését. A szertartás a templom-
ban folytatódott, ahol a libanoni egy-
házfő megáldotta a kápolnát, és elhelyez-
ték a libanoni szentek ereklyéit is. Szent 
Charbel atya, Szent Nimatulla, Szent Es-
teban és Szent Rafka relikviái libanoni 
cédrust mintázó ereklyetartókban kerül-
tek a most megáldott terembe.

(Újbuda)

Király Nóra, Újbuda 
alpolgármestere és Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium 
miniszterhelyettese

Béchara Boutros Raï pátriárka 
(középen) vendéglátójával, Erdő 
Péter bíborossal (balra) vett részt 
a szertartáson 

Sass Szilárd önkormányzati 
képviselő, partnervárosi tanácsnok 
benei és marosvásárhelyi 
gyerekekkel a Balatonnál
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További információk: 

Őrmezei Közösségi Ház
cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8.

telefon: 309-0007 , e-mail: okh@ujbuda.hu

Fővédnök: 

Dr. Hoffmann Tamás 
Újbuda polgármestere

Őrmező Ünnepe
      ...ízig-vérig Fesztivál tíztől-tízig...

2018. szeptember 15. szombat 10-22 óra
                                         Őrmező, Költők Parkja

Előadások, koncertek, bemutatókNagyszínpad

Park

Kísérőprogramok

16.00 
Vadrózsák Néptáncegyüttes

16.40 
Petőfi Musical Stúdió

18.00 
Ethnosanzon

19.00 
Darjeeling

20.30 
Utcabál a Harmadik Figyelmeztetés 

színészzenekarral

Paprika Jancsi Csúzlizdája,
Vitéz László bábjáték-automata,

Kenderkóc Népi Játszóház,
mászófal, ugrálóvár, arcfestés, 

henna  lufihajtogatás, kézműves
foglalkozás, főzőverseny, egészségügyi 

mérések, mini vidámpark, 
büfé...

  10.45 
Ringató

11.45 
Kerekítő

12.45 
Gyerekjóga

13.00 
Bartha Tóni 
Bábszínháza

14.45 
Meseváros

17.40 
Systema bemutató

20.00 
Szivárvány-Tűz-Táncszínház

ottali...! ;)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

9.30 
Térzene a Weiner Leó 

Zeneiskola közreműködésével
9.50 

Főzőverseny start
10.00 

Napvirág Zenekar 
11.00 

Majorka Színház 
12.00 

Chameleon Jazz Band

14.00 
Eszter-lánc mesezenekar

15.00 
Kerületi mozgás- és tánccsoportok

15.55 
Ünnepélyes polgármesteri köszöntő

A HóNAP bAbÁjA
Ilcsik Soma is átvehette 
a hónap babájának 
járó ajándékcsomagot. 
Soma 2018. március 
2-án született 3520 
grammal és 55 
centivel. Nagyon vidám 
természetű és nagyon 
szereti a testvérét, 
Norinát. Sasadon 
élnek szüleivel, gyakori 
látogatói a környék 
játszótereinek, de 
a Bikás parkba is 
ellátogatnak néha.

Üres lAkások kÖlTséGelVen AlAPulÓ  
BérBeAdásárA – 2018

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere (továbbiakban: polgármester) a Budapest Fővá-
ros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselőtestülete az önkormányzati tulajdon-
ban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX.26.) sz. önkormányzati ren-
delet (továbbiakban: rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

A pályázat célja: Az önkormányzat költségelven kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló Budapest, XI. kerület, 
Albertfalva u. 4. szám alatti üres lakásingatlanokat, melyek a rendelet 11. § (2) bekezdésének megfelelően csak pályázat 
alapján adhatók bérbe.

A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek: 
• a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos
A pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. élet-
évét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 12 óra
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. 
sz. alatt, a recepción) átvehetők, vagy az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotab-
lapalyazatok) letölthetők.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű havi lakbér három-
szorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2018. július 3.

Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester s.k.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Százéves a Gellért fürdő

A patinás Szent Gellért Gyógyfürdő 
és Uszoda 1918-ban nyitotta meg 
kapuit a nagyközönség előtt. 
A kerek évfordulóra különleges 
születésnapi hétvégével készülnek 
a szervezők szeptember 8-án 
és 9-én.

A 100. születésnap méltó megünneplésére 
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. két-
napos fesztivált szervez, ahol kortól, nemtől 
és érdeklődési körtől függetlenül mindenki 
megtalálhatja a kedvére való programot. A fi-
ataloknak mindkét nap lounge DJ szolgáltat-
ja a zenét, míg az izgalmakat és kihívásokat 
kereső vendégek egy szabadulószobában is-
merkedhetnek az elmúlt száz év titkaival. 
A mozirajongók számára az Én, a kém című 
film vetítésével készülnek a szervezők, ame-
lyet a hullámfürdő medencéjéből is figyelem-
mel kísérhetnek a vendégek. Az Eddie Murphy 
és Owen Wilson főszereplésével készült víg-
játék érdekessége, hogy a jelenetek egy részét 
a Gellértben forgatták, sőt, itt is szálltak meg 
a sztárok. De nem csak napjainkban érkeznek 
a Gellértbe „celebek”. A fürdőben korábban 
már Richard Nixon és Yehudi Menuhin is 
megmártózott, Julianna holland királynő pe-
dig itt töltötte mézesheteit.

A Gellértbe járó előkelő vendégsereg min-
dig is nagyon érdekelte a budapestieket: a für-

dő egyik úszómestere 
titokban elkattintott 
lesifotóiból Miniszte-
rek gatyában címmel 
kiállítás is készült, 
amelyet a százéves 
évfordulón tekint-
het meg a közönség. 
Pusztai Sándor olyan 
hírességeket örökített 
meg fürdőruhában, 
mint például Karin-
thy Frigyes, Karinthy 
Ferenc, Heltai Jenő, 

Klebelsberg Kunó (képünkön), ifjabb Horthy 
Miklós, vagy éppen Tolnay Klári.

A fesztivál csúcspontja a Budapest Bár 
vasárnapi koncertje lesz. Farkas Róbert 
népszerű zenekara filmslágereket, kuplékat, 
táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoz 
fel, mívesen hangszerelt cigány zene kísére-
tében. Az ünnepi eseménysorozat zárásaként 
a koncertet követően a vendégek színes kí-
vánságlufikat engednek fel. Persze nem csak 
ezen a hétvégén érdemes ellátogatni a Gellért 
Gyógyfürdőbe, hiszen az év bármely napján 
lehetőséget nyújt a vendégeknek a pihenésre 
és a feltöltődésre.

Információ: http://www.gellertfurdo.hu
(X)
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További információkat a www.ujbuda.hu  
és az Újbuda facebook  

oldalakon olvashatnak

szeptember 1., szombat  
a Gazdagréti út és a Rétkerülő út közötti parkban

A rendezvény fővédnökei: Dr. Simicskó István kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője

 Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

Védnökök: Király Nóra alpolgármester, Kerékgyártó Gábor és Sass Szilárd képviselők

 Ingyenes szórakozásI lehetőségekkel várjuk  
a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt!

8.00 csapatok regisztrációja,  
 sorszám kiosztása

8.30 fa- és halosztás  
 a regisztrációnál  
 kapott jeggyel, valamint  
 1 kg kenyér és hagyma átadása  
 a részt vevő csapatoknak  
 a Gazdagréti Príma áruháztól

13.15 halászlé leadása  
 zsűrizésre
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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-mail címe.

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.
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mezítlábas park

csillámtetoválás
aranyhalas játékok

KíVáNSáGDelfIN • Furfangos játszópark
kézműves foGlAlkozások

vidámpark
a színpadon:

11.00 Zenei kívánságműsor  
Bényi Ildikóval

12.30 Favorite Dance school
13.00 Dance Show

13.30 PANIc crew
14.00 Szivárvány Táncszínház

14.30
Halászléfőző verseny 
eredményhirdetése, díjkiosztó

15.20 Aranyos kvíz

16.00 rocK AND MAGIc Se

16.30 Zoltán Erika
17.30 arató dIsco



Idén immár nyolcadik alkalommal várja a családokat 
a Válassz Sportot Újbudán! kerületi rendezvény. 
Szeptember 8-án új helyszínen, a Kánai úti Sport11 
Sport, Szabadidő és Rendezvényközpontban lehet 
kipróbálni a különböző sportágakat.

Az ez évben mintegy 40 sportágat felvonultató, 70 egyesületi szakosz
tályt bemutató nagyszabású családi esemény, a Válassz Sportot Újbu
dán! célja, hogy a kerületi gyerekek megtalálják szeretett sport águk 
helyi egyesületeit. Az önkormányzati Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. vezetősége 2011-ben álmodta meg a rendezvényt, és azóta min
den esztendőben vállalja lebonyolítását. Az OSC, a MAFC, a BEAC, 

a MAC, a Rock and Magic, a Kanadai Magyar Hokiklub, a Kelen SC 
és a Lágymányosi Spari színeiben évről évre egyre több újbudai gyer
mek sportol.

Az esemény az újbudai egyesületek szabadidő- és verseny
sportágainak bemutatásával az utánpótlás-nevelést is támogatja: első
sorban azoknak szól, akik szeretnének sportolni, ám még nem tudják, 

hol és mit. A Válassz sportot Újbudán! több tucat sport 
kipróbálására nyújt lehetőséget (vízilabda, úszás, kosár
labda, foci, kézilabda, kajakkenu, jégkorong, triatlon, 
öttusa, dzsúdó, karate, vívás, baseball, érintős rögbi, cur
ling). Szeptember 8án olimpiai és világbajnokok segíte
nek választani kicsiknek és nagyoknak.

Az új helyszínen, a Sport 11 Sport, Szabadidő és Ren
dezvényközpontban gyermekmedence és úszómedence 
is várja a kilátogatókat. Az OSC és a Vidám Vízilovak 
csapata vízilabda-bemutatókkal készül, a StarSport 
Akadémia az úszásoktatást népszerűsíti. A résztvevők 
egyéni oktatókkal is találkozhatnak. Új programként 
a lovaglást is ki lehet majd próbálni a Castor Egyesü
let jóvoltából. Az ELTE BEAC atlétikaszakosztálya 
975 méteres korosztályi futóversenyt hirdet. Lesz bú
várkodás és egy félórás búvárbemutató is. A kiegészítő 
interaktív programokon (aerobik, jóga, zumba) sztár- 
és meglepetésvendégek fogadják a sportolni vágyók 
családjait.

A belépés és a részvétel térítésmentes. A helyszínre 
tízpercenként indulnak ingyenes buszjáratok a Kelen
földi pályaudvar metróvégállomásától. A tavaly közel 

tízezer főt vonzó rendezvény védnökei – akik az eseményen minden 
alkalommal megjelennek – Simicskó István országgyűlési képviselő 
és Hoffmann Tamás polgármester.

További információk a sport.ujbuda.hu weboldalon és a Facebookese
ményoldalon találhatók.

Újbudai Ősz: programok a halászléfőzéstől a Kerület Napjáig
Fesztiválok, versenyek, vigasságok
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A Kerület Napján adják át a Felelős Vállalkozás Újbuda címet 
is, amelyre tavaly hirdetett először pályázatot Újbuda Ön-
kormányzata a társadalmi felelősségvállalás, illetve a kör-
nyezeti fenntarthatóság területén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó cégeknek. A példaértékű szervezetek és programok 
elismerésével kívánják biztatni azokat a vállalatokat is, ame-
lyek még csak az első lépéseknél tartanak a felelősségválla-
lás terén. A nagyvállalatok kategóriájában 2017-ben a Tata 
Consultancy Services, a közepesekében a Zászlóshajó Kul-
turális és Kereskedelmi Kft., a kisvállalatokéban a Kockacsoki 
Nonprofit Kft. vehette át az elismerést Hoffmann Tamás pol-
gármestertől. A Családbarát Vállalkozás Újbuda és a Felelős 
Vállalkozás Újbuda címekre szeptember 20-áig várják a je-
lentkezéseket, a pályázati felhívásokat a 3. oldalon közöljük.

Az Őszköszöntő Fesztiválon hallhat-
juk Opitz Barbit is. A mindössze 19 
esztendős énekesnő 2016-ban nyer-
te meg az X Faktor tehetségkutatót. 
A fellépő sztárok között lesz a Bikás 
parkban a „beatmetált” játszó Bel-
mondo zenekar is.

Családbarát cégek elismerése a Kerület Napján

Halászléfőző verseny 
harmincadszor
Jubilál a Gazdagréti Halászléfőző verseny, amelyet a Gazdagréti út 
és a Rétkerülő út közötti parkban tartanak szeptember első szom
batján, idén ez 1-jére esik. A 30. alkalommal megrendezett ese
mény központi témája idén az aranyhal, a kívánságok szimbóluma. 
Retró zenei kívánságműsorral várja az érdeklődőket az Önök kér
ték című tévéműsorból ismert Bényi Ildikó, akitől egész nap lehet 
dalokat kérni. A számok videoklipjeit LEDfalon nézhetik meg 
az érdeklődők. A nosztalgiázni vágyóknak Zoltán Erika énekel, 
végül Arató videodiszkóval ér véget a zenés időutazás.

Az aranyhal lesz a főszereplő a gyerekeknek szóló kreatív, 
sportos és ügyességi játékokban is. A Gazdagréti Közösségi 
Háznál az apróságoktól a kamaszokig bárki kipecázhatja a sze
rencsehalat, óriásamőbázhat, célba dobhat, de lesz csillámteto
válás és ugrálóvár is. A halászléfőző verseny résztvevői a fát, 
a kenyeret, a hagymát és a halat is ingyen kapják. A legfino
mabb ételeket díjakkal jutalmazza a zsűri.

Ősz a Bikás parkban
Az Őszköszöntő Fesztivál szeptember második vasárnapján, 
9én lesz a Bikás parkban. Ez az esemény is egy tematika köré 
csoportosul: minden az iskoláról, a tudásról és a tudásszerzésről 
szól egyegy tantárgyhoz kap
csolódva, szórakoztató játékok 
köntösében. Nemcsak a feladat 
lesz mindig mulatságos, hanem 
a megoldás és a végeredmény is 
– ígérik a szervezők.
Az informatikai feladványok 
során igazi robotprogramokkal 
lehet dolgozni, az interaktív tör
ténelemórán izgalmas sztorikkal 
gazdagodhatnak a gyerekek. 
Az egyik legérdekesebb prog
ramnak a sorozatszinkronizálás 
ígérkezik, amellyel drámapeda
gógiai képességüket, a mozgó
képkultúrában szerzett ismere
teiket bővíthetik a diákok. Akik 
elvégzik az „iskolát”, bizonyít
ványt kapnak, a legügyesebbek 
ajándékokkal is gazdagodhat
nak.

A jó hangulatról 
sztárfellépők gon
doskodnak: köztük 
lesz Opitz Barbi, 
a Belmondo zenekar 
és az LGT Zenevo
nat is berobog, több 
mint kétórás műsorá
ban a legnépszerűbb 
L G T s l á g e r e k k e l . 
A kicsik ugrálóvárban 
vezethetik le energiá
jukat, mindemellett kézműves foglalkozásokon, szüreti fajá
tékokon és a kedvelt pecsétgyűjtő játékon is megmutathatják 
kreativitásukat.

Bambi, zizi, körhinta
Őrmező Ünnepének idei mottója: „tíztől tízig ízig-vérig fesz
tivál”. A rendezvényt idén 18. alkalommal tartják, a korábbi 
évekhez hasonlóan számos közkedvelt, visszatérő programmal 
szeptember 15-én a Költők parkjában. Andalító és vérpezsdítő 
muzsika, vidám bábjáték, interaktív színházi előadás, ügyes
ségi mászófal és vidámpark, táncossportoszenés bemutatók, 
készségfejlesztő foglalkozások, ínyencségek várják a látogató
kat. Az egész napos bulit főzőverseny, esti tűztánc és utcabál 
zárja.

A Harmadik figyelmeztetés nevű színész zenekar adja a talp
alávalót és a showműsort. A gyerekeknek lesz mesejáték, kéz
műves foglalkozás, a felnőtteknek kirakodóvásár, a bátraknak 
rekeszmászás, csúzlizda és bábautomata, hűtött italok, finom 
falatok, bambi, zizi, körhinta.

Ép testben  
ép lélek
Negyedik alkalommal rendezik meg a Feneketlentónál 
az Újbudai EgészségPartot. Újbuda szervezésében és a Ki-
rály Nóra alpolgármester által alapított Fiatal Családosok 
Klubjának támogatásával szeptember 16-án adhatják át ma
gukat az érdeklődők a testedzésnek és az ingyenes vizsgála
toknak. Mindennek fókuszában az egészség áll. A szervezők 
rendkívül fontosnak tartják a tudatos életmód iránti elköte
lezettséget.

Az elmúlt esztendők során több ezer látogató jött el a Fene
ketlentóhoz, hogy egy napot az egészség jegyében töltsön el. 
Ilyenkor együtt sportolhat a család apraja-nagyja, előadásokat 
hallgathatnak meg a betegségmegelőzésről, és kézműves fog
lalkozásokon is részt vehetnek. A rendezvényen Katus Attila 
világ és Európa-bajnok sportaerobik versenyző tart tornaórát 
és Szandi ad koncertet.

Játék és közlekedés
A Pajkos utcai Vigasságokat szeptember 22-én, szombaton tart
ják, a hagyományoknak megfelelően az Andor utcai kereszte
ződésnél. Délután az Egységben az egészség! jegyében várják 
programok a kicsiket és nagyokat. Lesz kézműves foglalkozás, 
játszósziget, falmászás. A jókedvet több koncert, este pedig ut
cabál is garantálja.

Ugyanezen a napon az érdeklődők közlekedésbiztonsági ren
dezvényen vehetnek részt a Bikás parkban. A legnépszerűbb fel
adatok egyike ilyenkor mindig a biciklizés a KRESZparkban. 

A tanpályát kismotorral, futóbiciklivel, rollerrel és gyermekke
rékpárral is lehet majd használni. A gyerekek megtanulhatják, 
hogyan kell átkelni a zebrán, mit kell nézni a jelzőlámpán, mi
ként kell ki és behajtani a körforgalomba, mit jelent a jobb ke
zes kereszteződés. Lesz még vezetéstechnikai játék, láthatósági 
sátor, szimulátorok, és „részeg szemüveg” is. A mini koncertek 
mellett fényjáték és az Őrangyal táncprodukció is emeli a han
gulatot.

Szent Mihály ünnepe
Szeptember 29-én és 30án a Szent Mihálynapi búcsún az al
bertfalvaiak köszöntik az őszt. A több évtizedes múltra visz
szatekintő, a templom védőszentjéhez kapcsolódó eseményt 

az Albertfalvi Keresztény Társaskör szervezi. A keresztény hit
élet rendkívül aktív Albertfalván, összetartja a közösséget, kö
szönhetően mások mellett Gável Henrik plébánosnak, valamint 
olyan intézményeknek és szervezeteknek, mint az Albertfalvi 
Keresztény Társas Kör, a Szent Mihályplébánia közösségei 
és a Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda.

Szüreti mulatság
A Kelenvölgyi Ezerjó fesztiválnak a Kelenvölgyi Közösségi 
Ház ad otthont október 6-án, szombaton. A szüreti időszak
hoz kapcsolódó rendezvényen a boros ételek készítése közben 
a gyerekek is jól szórakozhatnak: íjászkodhatnak, táncolhat
nak, kézműveskedhetnek. Délután lovas huszárok teszik emlé
kezetessé a lovas kocsis felvonulást, a koncertek pedig minden 
korosztálynak izgalmas programot ígérnek. Az Ethno Sanzon 
sajátos, népzenei alapú, de mai hangzású dalait mindenképp ér
demes meghallgatni.

(Újbuda)

Nikával robog be a Zenevonat

Válassz Sportot Újbudán! – új helyszínen

„Újbuda a leginkább kultúra-, 
család- és kutyabarát kerület 
a fővárosban” – vallja 
Veres Mónika énekesnő. 
Nika az Őszköszöntő 
Fesztiválon lép fel az LGT 
Zenevonat produkcióban.

• Mi jut először eszébe a XI. kerü-
letről?

A szeptember 9-i Őszkö
szöntő a Bikás parkban. 
Nagy megtiszteltetés, 
hogy az LGT Zenevo
nat projektben éne
kelhetek. Somló Ta
más elvesztése után 
az LGT ugyan nem 
koncertezik, a legen
dás zenekar két tag
ja, Karácsony János 
és Solti János azon
ban továbbra is fellép 
a Zenevonat Szuperkon
certeken.

• A tavalyi, több mint 20 állomásos or-
szágos turné után a fővárosba márci-

usban újra bezakatolt a Zenevonat 
egy telt házas produkcióval. Mi a 
feladata a formá cióban?
Az LGT által női előadók
nak írt dalokat adom elő – 
ilyen a Játssz még, a Hello, 
a Szólj rám, ha hangosan 
énekelek –, a 2018-as A Dal 

című műsor döntőse, 
Heincz Gábor Biga 
pedig áthangszerelt 
LGTk lassz ikusokat 
énekel. A több mint 
két órás műsor az iko
nikus együttes leg

szebb periódusait idézi 
fel. Jó érzés, hogy ilyen 

nagy művészekkel lehet 
együtt gondolkodni a mu

zsikáról. Nagy fájdalmam, 
hogy Somló Tamás már 
nincs velünk. Solti Já
nossal azonban gyakran 

találkozom, hiszen mindketten ugyanabban 
az iskolában tanítunk.
• Nem először énekel Újbudán, melyik alka-

lomra emlékszik a legszívesebben?
A Schweppes JazzMobil részeként két évvel ez
előtt léptem fel a Bikás parkban. A zenélő kis
busz az augusztusi hétvégéken járta Budapest 
utcáit, és az ottani metrómegállóhoz sokan el
látogattak. A Bikás parkban fedeztem fel, hogy 
ez a kerület a leginkább kultúra, család és ku
tyabarát hely Budapesten. Szeretek ide járni, 
legyen szó munkáról, szórakozásról vagy ku
tyasétáltatásról. Szívesen jövök ide Tobi nevű 
csivavámmal. Újbudán számos helyre mehe
tünk játszani, vásárolni, vagy akár vacsorázni.

(Tóth Kata)

A mottó: „Minden gye-
rek találjon magának 
olyan sportágat és újbu-
dai egyesületet, ahová 
örömmel jár edzeni.”

Az őszi események 
sorozata minden évben 
a Kerület Napjával zárul. 
Ekkor adják át az önkor-
mányzat által alapított 
Családbarát Vállalkozás 
Újbuda címet is.

A Családbarát Vállalkozás Újbuda 
cím odaítélésével az önkormányzat 
már 2014 óta ösztönzi a munkálta
tókat a családok szempontjaira is 
érzékeny szervezet kialakítására, 
a munkahely és a magánélet felada
tainak összehangolására. Tavaly 
a kerületi nagyvállalatok közül 
a 77 Elektronika Kft., a középka
tegóriában a XAPT Solutions Kft., 
a kicsik között pedig az IncQuery 
Labs Kutatásfejlesztési Kft. nyer
te el a címet. – Szeretjük azt gon
dolni, sokat teszünk azért, hogy 

a családos kollégáknak is megfe
lelő körülményeket, feltételeket te
remtsünk, és nagyon jó érzés volt, 
hogy ezt a Családbarát Vállalkozás 
Újbuda cím elnyerése is megerősí
tette tavaly – mondta lapunknak 
Kaposi Viktória, az XAPT Solu
tions Kft. marketingszakembere. 
– Fejlődő középvállalatként fontos 
számunkra, hogy a cég növekedé
se mellett is fenn tudjuk tartani azt 
a családias légkört és rugalmas
ságot, ami miatt a munkatársaink 
szeretnek nálunk dolgozni – tette 
hozzá. Az XAPT továbbra is nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy dolgo
zóinak személyre szabottan a lehe
tő legjobb munkakörülményeket, 
időbeosztást és távmunka lehető
séget tudja biztosítani.

Kaposi Viktória felidézte, hogy 
idén 66 munkatársuk segédkezett 

egy kerületi óvoda felújításában. 
Közel 300 tő sövényt ültettek, 
és mintegy százméternyi kerítést 
festettek le. – Amellett, hogy egy 
ilyen alkalom jó lehetőség a csa

pat erősítésére, fontosnak tartot
tuk, hogy egy kerületünkben ta
lálható intézménynek tudjunk 
segíteni – emelte ki.

(Újbuda)Újbuda is csatlakozik ahhoz az országos felhívás-
hoz, amelyet Nem vagy egyedül! címmel hirdetett 
meg az Alzheimer Cafék. A kezdeményezés célja, 
hogy szeptember 17–23. között minél több helyszí-
nen szervezzenek sétát, amivel felhívják a figyelmet 
a demenciával élők és családjaik problémáira. A XI. 
kerületi rendezvény helyszíne a Bikás park: szeptem-
ber 17-én 14 órától várják az érdeklődőket. Az ese-
ményen a Budapesti Fesztiválzenekar művészeinek 
vonósnégyese is koncertet ad. A szervezésben részt 
vesz Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Szociá-
lis Szolgálat, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 
és a Szent Kristóf Szakrendelő, a fővédnök Hoffmann 
Tamás polgármester. Az Alzheimer Világnapot min-
den évben szeptember 21-én tartják 1994 óta a Nem-
zetközi Alzheimer Társaság kezdeményezésére.
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
szeptember 3. 15.00 60+ rejtvényfejtő klub
Helyszín: Újbuda Polgármesteri Hivatala, XI., Bocskai út 39. I. 
emelet, 114. terem; információ: Gabonyi Erika (Polgármesteri 
Hivatal, sportmunkatárs): +36/1/3723482

szeptember 8. Természetjárás – Gödöllői-dombvidék 
Sülysáp–Tápiósüly–Öregszőlő–tanösvény–halastavak–Tápió-
szecső, táv: 12 km, szint: 100 m. Előzetes jelentkezés szüksé-
ges. Találkozó: 8 óra, Keleti pu., pénztárak (indulás 8.15 Szol-
nokra), túravezető: Tari József (Műanyag SC) 06/30/5364767

szeptember 15. kecskeméti Arborétum  
és belvárosi séta (pl. Cifra Palota)
Előzetes jelentkezés szükséges. Találkozó: 8.30, Nyugati pu. 
pénztárak (indulás 8.50); jegy: Kecskemétig csak oda – pót-
jegy mindenkinek kell), túravezető: Méri Sándorné (Caola) 
06/30/5498457

szeptember 8. 12.00–13.00 A médiaműhely rádiósainak 
magazinműsora a Civil rádióban
Ismétlés – Civil Rádió FM98.0; információ: Újbuda 60+ Média
műhely (Kéri Juli) 06/30/4538755

szeptember 5. 17.00–19.00 Horgolókör
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy utca 2.; 
költség: 300 Ft; információ: 4245363; foglalkozásvezető: Víg 
Anna

szeptember 11. 60+ városismereti séta
Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény – „Új híd a Dunán” idő-
szaki kiállítás, valamint az állandó kiállítás megtekintése. 
Találkozás: 10 óra, Móricz Zsigmond körtér, Gomba; költség:  
400 Ft/fő. A program kb. 13 óráig tart. Előzetes jelentkezés 
szükséges: Domoszlai Erzsébet önkéntes 06/30/8628152, do-
moszlai.erzsebet@gmail.com

szeptember 10. 14.00  
őrmező 60+ szomszédsági Önkéntes klub
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ, XI., Kérő utca 3.; információ: minden hétköznap 
9–14 óráig a 3724636os telefonszámon

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

„ArAnylAkodAlom ÚjBudán”
Újbuda Önkormányzata ebben az évben is várja azok jelentkezését, akik 2018
ban ünneplik házasságkötésük 50., 60. vagy 70. évfordulóját, és szeretnék azt 

a polgári házasságkötés szertartása szerint újra megerősíteni.
Jelentkezni levélben (1113 Bp., Bocskai út 39–41.)  

és e-mailen (mika.edit@ujbuda.hu) az alábbi adatokkal lehet,  
melyeket kérünk olvashatóan megadni:

Férj és feleség (születési) neve:........    Házasságkötés ideje:........
Lakcím:........    Telefonszám:........

(Kérjük, hogy a levélhez csatolják házassági  
anyakönyvi kivonatuk másolatát is.)

 A borítékra írják rá: „Aranylakodalom Újbudán”
jelentkezési határidő: 2018. október 5.

A rendezvény időpontjáról  
és a szükséges tennivalókról mindenkit külön értesítünk.

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
„éVTizedek ÚjBudán”

Újbuda Önkormányzata várja azoknak  
az újbudai polgároknak a jelentkezését, akik  

TÖBB minT 60 eszTendeje  
A kerÜleTBen élnek,  

és az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan szeretnének  
ebből az alkalomból együtt ünnepelni a „kerület napján”.
Jelentkezni levélben (Mika Edit, 1113 Bp., Bocskai út 39–41.)  

és e-mailben (mika.edit@ujbuda.hu) lehet.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Évtizedek Újbudán”

jelentkezési határidő: 2018. október 5.
A programra külön meghívót küldünk a jelentkezések sorrendjének  

és a terem befogadóképességének megfelelően.
Kérjük a név és a postai cím olvasható megadását!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 ok-
tatási intézményben, nappali tagozaton folytatják 
tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztá-
lyos nemzeti válogatott keret tagjai. Olyan sportágak 
esetén, amelyekben az eredményes szerepléshez elen-
gedhetetlen több sportág készségeinek elsajátítása (pl. 
öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanul-
mányok követelményétől el lehet tekinteni egyéb okta-
tási formában való részvétel esetén (főiskolák, egyete-
mek esti, távoktatási tagozatai).

Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére ado-
mányozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév idő-
tartamára adományozható, havi összege bruttó 20–50 
ezer forint/fő.
 

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

ben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok 
pályázhatnak.

• A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális 
életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maximá-
lis életkora a tárgy évben be nem töltött 25. élet év.

 (A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes 
képviselő nyújthatja be.)

• A pályázatot benyújtó fiatal 2017/2018. évi tanul-
mányi eredménye 3,5es átlagnál kevesebb nem 
lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni 
kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az okta-
tási 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 korosztályos hazai bajnokság I. 
osztályában kell szerepelnie.

• A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyezte-
téséért felelős sport egyesület és a sportági szakszö-
vetség javaslatát, valamint igazolást az eredmény-
ről.

• Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra 
más önkormányzati forrásból támogatást nem igé-
nyelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzatának az „Újbuda Önkormány-
zata Papp László Sportolói Ösztöndíj” alapításáról 
és adományozásáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. 
rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pá-
lyázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid 
önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatá-
sa, iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény 
támogató javaslata, szakszövetségi igazolás az elért 
eredményekről és támogató javaslat, sport egyesületi 
támogató javaslat, diákigazolvány, tbkártya, lakcím-
kártya, személyi igazolvány, adóigazolvány másolata) 
együtt lehet.
Pályázati adatlapok beszerezhetők minden év június 
1jétől a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-

ján (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), és letölthetők 
az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje:  
2018. augusztus 31. 12 óra

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igaz-
gatóság Programkoordinációs Csoport munkatársa-
inak (1113 Budapest, Bocskai u. 39–41. II. emelet 
202es szoba, tel.: 3723482, 3723448) személye-
sen, a pályázati kiírásban meghatározott határidőig 
lehet benyújtani, vagy postai úton az önkormány-
zat címére küldhető be (1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.).

A borítékra kérjük, írják rá: „Újbuda Önkormányza-
ta Papp László Sportolói Ösztöndíj”.

Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbuda Sport-
jáért Nonprofit Kft. javaslata alapján, a polgármester 
előterjesztésére a képviselőtestület dönt.

 A formailag hibás és hiányos pályázatokat a pol-
gármester érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati 
eljárásból, és erről értesíti a pályázót.

 A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 
benyújtását követő képviselőtestületi ülés napja.

 Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban ér-
tesítjük.

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbe-
zéssel nem élhet.
 Budapest, 2018. május 2.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Idén 10 éves 
az Újbuda 
60+ Program
Október 1–3. között több 
program és rendezvény kere-
tében ünnepli az Újbuda 60+ 
Program a 10. szülinapját.

Az ünnepi események kö-
zött terveink szerint lesz 
például városismereti séta, 
nordic walking, meridiántor-
na, Idősek Világnapja rendez-
vény, valamint egy fotópályá-
zatot is hirdetünk a kerületi 
idősek körében.

Szeptember 5étől a Bölcső 
utcai és a Kérő utcai prog-
ramközpontokban, az idosba-
rat.ujbuda.hun, illetve a 60+ 
Program Facebookoldalán 
közlünk információt a terve-
zett programokról.

60+ jógafoglalkozás 
indul a Kérő utcában
Szeptembertől a manapság 
már divatossá vált mozgás- 
és filozófiai rendszer, a jóga  
is beépül a 60+ program kíná-
latába a kerületben élő 60 év 
felettiek számára.

A jóga nem hiába népszerű sokak köré-
ben, hiszen mind fizikailag, mind szelle-
mileg formában tart minket, segít kikap-
csolódni. A főleg széken ülve végzett, 
idősbarát gyakorlatoktól testtartásunk 
jobbá, testünk tónusosabbá és erőtelje-
sebbé válhat. Az aktív jógázás nemcsak 
energiával tölt fel bennünket, de teljesen 
átmozgatja a testet, javítja a koncent-
rációt, és az elme nyugalmát is előse-
gíti. A szervezetünk méregtelenítését 
és a jobb emésztést is támogatja a külön-
böző gyakorlatok, jógapózok végzésével. 
Nem utolsósorban – mint minden moz-
gásforma – a stresszoldásban is segít. 
Mindent egybevetve kitűnő edzésforma 
azoknak, akiknek fontos saját testük 
és lelkük épsége. A gyakorlatok előkép-
zettséget nem igényelnek.

A 60+ program idősbarát jógája a kerü-
leti időseknek kínál lehetőséget a fentiek 
megtapasztalására. A foglalkozások előtt 
egy ismertető előadást tart a jógaoktató 
szeptember 10én 14.30tól az Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Módszerta-
ni Központban (XI., Kérő utca 3.), ahol 

lehetőség nyílik a jóga megismerésére. 
Szeptember 17én 14.30tól kezdődnek 
a foglalkozások. Előzetes jelentkezés 
szükséges. Jelentkezni szeptember 11–
14. között lehet 9–14 óráig a 3724636os 
telefonszámon vagy személyesen a Kérő 
utcai 60+ programközpontban.

„Ahány nyelv, annyi ember”  
– folytatódnak  
a 60+ társalgási klubok
Folytatódnak az angol és német 
társalgási klubok az Újbuda 60+ 
Program központjaiban, ahol 
az angol és a német nyelv kedvelői 
szinten tarthatják tudásukat külön-
böző, a hétköznapokban is előfor-
duló gyakorlati témák kapcsán.

A foglalkozások időpontjai:
Angol (kezdő szint)

Újbudai Szenior Programközpont  
(Bölcső utca 3.):

szeptember 18ától minden második (páros) 
kedden 10.45től

(vezető: Bujákiné Szántó Zsófia –  
60+ program önkéntes)

Angol (középszint):
1. Újbudai Szenior Programközpont  

(Bölcső utca 3.):
a) szeptember 25étől minden második 

(páratlan) kedden 10.45től
(vezető: Bujákiné Szántó Zsófia –  

60+ program önkéntes)
b) szeptember 25étől minden (páratlan)  

héten kedden 9.30tól
Dutka Imre – 60+ program önkéntes

2. Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.):

szeptember 18ától minden második (páros) 
héten szerdán 11től

(vezető: Dutka Imre – 60+ program önkéntes)
 

német (középszint):
Újbudai Szenior Programközpont  

(Bölcső utca 3.):
szeptember 12étől minden második 

(páratlan) héten szerdán 9.30tól
(vezetők: Adolffyné Szederjei Ágnes –  

60+ program önkéntes)

A részvétel ingyenes, nincs előzetes regisztrá-
cióhoz kötve. Információ: minden hétköznap 
9–14 óra között a 3724636os telefonszámon.
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mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felajánlja pályázat út-
ján bérbe vételre a tulajdonát képező ingatlanokat mezőgazdasági kertműve-
lés céljára, az alábbi feltételekkel:
• Az ingatlanokat az önkormányzat 2018. október 1jétől 2019. szeptember 
30áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony 
minden évben (legközelebb 2019 szeptemberében) felülvizsgálatot követően 
hosszabbítható meg. 
• Bérleti díj: 73 Ft/m2/év.
A szerződés időtartamára (2018. október 1jétől 2019. szeptember 30áig tartó 
időszakra) az éves bérleti díjat 2019. április 30. napjáig egy összegben kell 
megfizetni.
A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres haszonbérleti ingatlanok 
listája megtekinthető az Újbuda honlapon.
A pályázati dokumentáció kiváltható a Vagyongazdálkodási Osztályon, 
Zsombolyai u. 5. I. 108. szoba, félfogadási időben: hétfő 13–16 óra, szerda 
8–16 óra, péntek 8–12 óra.
A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 
2018. szeptember 10. (hétfő) 14 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. I. emelet 108. szoba
Konzultáció:

2018. szeptember 5. napján (szerda) 9 óra
2018. szeptember 7. napján (péntek) 9 óra

helyszín: zsombolyai u. 5. i. em. 106. szoba
Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336  
(Tóth erika) telefonszámon kapható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kulturális programajánló
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
szeptember 12. 18.30 női sarok
Mi neveljük gyermekeinket, vagy ők 
irányítanak minket? Nevelés, fegyelme-
zés, motiválás. Tanévkezdés idején sok 
kérdés merül fel a szülőkben. Előadás 
után ezekre is igyekszik választ adni Fo-
dor-Szlovencsák Katalin pszichológus.

ősszel induló foglalkozások
zengő-bongó – szeptember 5-étől  
minden szerdán 9.30-tól
Szeptember 5étől minden szerdán 9.30
tól zenésjátékos foglalkozás várja az 1–3 
éveseket és szüleiket. A közös éneklés 
és mondókázás mellett soksok hangszer 
is megszólal. Az együtt töltött időt ren-
geteg mozgás, sokféle egyensúlyfejlesz-
tő eszköz teszi élvezetessé. Érdeklődni  
a ritaznamenak@gmail.com címen lehet.

suliváró iskola-előkészítő 
minden csütörtök 15.30
Első alkalom: szeptember 13. 15.30 
(nagy érdeklődés esetén 16.30kor is). 
Szeretné gyermekének biztosítani, hogy 
az iskolakezdés ne szorongások forrása 
legyen? Szeretné megelőzni a tanulási ne-
hézségek kialakulását? A foglalkozást ta-
pasztalt fejlesztőpedagógus vezeti. A má-
jus végéig tartó fejlesztés területe többek 
között a beszédértés, a mondatalkotás, 

a differenciáló készség, a figyelem, em-
lékezet, a szemkéz koordináció. Jelent-
kezni a czaparykata@gmail.com címen 
lehet. Információ: www.torpetanoda.hu

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9. 
szeptember 6. 16.30  
szivárvány Táncszínház
A méltán híres táncszínház modern jazz 
és showtánc csapatába idén már hétéves 
kortól várják a fiúkat és lányokat.

szeptember 10. 11.00  
Tücsök zene – iciri-Piciri Táncház
Zenés és ritmusos játékokkal fejleszt-
jük a ritmusérzéket, mozgáskészséget 
és az intelligenciát is. 

szeptember 17. 09.00  
németnyelv-tanfolyam
Beszédközpontú nyelvtudás hatékony 
módszerekkel. Ha halogatod, hogy el-
kezdj németül tanulni vagy felelevení-
tenéd a régen tanultakat, többet kom-
munikálnál, vagy szeretnéd megkapni 
a diplomádat, akkor itt a helyed.

A közösségi házakban ősszel induló 
tanfolyamokról bővebb információ 
a pontmagazin.hu oldalon, a Face-

book-oldalakon, valamint a helyszí-
nen személyesen kapható.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, kardhegy utca 2.
szeptember 7-től október 3-ig  
magyar kutyafajták
A fotókiállítás megtekinthető hétközna-
pokon 10–17 óráig a programok függvé-
nyében.

szeptember english drama  
and Creative Writing Workshop
Élményalapú angol nyelv drámapedagó-
giai és kreatívírásfoglalkozások 10–14 
éveseknek szerdánként 15.00–15.45, 
14 éves kortól szerdánként 16 és 17 óra 
között. Foglalkozásvezető: Imre Szilvia. 
Jelentkezés és információ: +36/70/771
1302, imreszilvia3@gmail.com

szeptemberben szerdánként 17.30 
klasszikus balett
Holubné Kogler Katalin balettmester vár-
ja a kis balerinákat a Kelenvölgyi Közös-
ségi Házban. A foglalkozás négyéves kor-
tól ajánlott, díja 6000 Ft/hó. Beiratkozás 
és próba: szeptember 5.

szeptemberben szerdánként 18.30 
zumba
Teréki Karolina óráinak díja 1300 Ft. 
A nyári szünetet követő első alkalom 
időpontja: szeptember 5.

Kezdődik az új évad

Minden  
a nők körül forog
Hamarosan kezdődik az új évad a Karinthy 
Színházban. Karinthy Márton igazgatót  
az elő  adásokról és terveiről is faggattuk.

• Melyek a legemlékezetesebb pillanatok a 36. évadból?
El vagyok kényeztetve, mert minden bemutatónk sikerrel ment. 
A legfontosabb A mi kis városunk, ezzel kiléptünk a happy 
endes világból, a közönség szereti ezt a komolyabb előadást 
is. Szintén nagy sikert aratott Scherer Péter Piszkosak című 
produkciója, amely Rejtő Jenő szellemét idézi meg. A Tanár 
úr kérem révén Karinthy is megjelent a Karinthy Színházban, 
ráadásul musical formájában. A XIV. Renével tetőztük a for-
mabontást, mert operett eddig még nem került színre nálunk.

• Nem jelent kockázatot ez a sok változtatás?
Nem bántam meg a kísérletezést, szükség van a változtatások-
ra. Megtartjuk eredeti arculatunk jegyeit is, továbbra is játsszuk 
a Klotild nénit, a Nyitott ablakot és egy csomó régi magyar víg-
játékot, de szeretnénk, ha még több generáció érezné magáénak 
a Karinthy Színházat.

• Sikerült a fiatalokat is becsábítani?
Igen, itt vannak. A Tanár úr kérem és a Piszkosak nézőtéri reak-
cióiból látszik, hogy megvették, jól érzik magukat. A Pál utcai 
fiúk musical vígszínházi sikere is bizonyította, hogy az ifjúság 
nyitott az új formában színre vitt alapművekre. Ezért adtunk te-
ret Simon Kornél ötletének, hogy bemutassuk a Tanár úr kérem 
musicalt, és abszolút működik.

• Milyen meglepetésekkel szolgál a következő évad?
Női évad lesz, minden a hölgyek körül forog. Balázs Andrea 
kezdi a Margarida asszony című monodrámával. Ez Psota Irén 
híres szerepe volt. Utána az én rendezésemben kerül színpadra 
Oscar Wilde klasszikus komédiája, a Bunbury, avagy Szilárd-
nak kell lenni. Oszvald Marika játssza benne Honthy Hanna 
korábbi nagy szerepét, a Ladyt.

• Miért esett a választás a hölgyekre?
A színház örök problémája, hogy túl sok a férfi szerep, főszerep. 
Van igazság abban, hogy a férfiak szemén keresztül vizsgál-
juk a nőket, de tisztában kell lenni vele, hogy nélkülük semmi 
nincs. Se születés, se szerelem, se gyerek. A nők lelke és társa-
dalomban betöltött szerepe ugyanolyan izgalmas és bonyolult, 
mint a férfiaké. Erről is szól majd a 2019 márciusára tervezett 
Káosz, amelyet Horgas Ádám rendez, és három nő játszik ben-
ne. Ennek a finn darabnak a férfi párját, a Pánikot a Nemzeti 
Színház már bemutatta, most nálunk lesz látható a női változat.

(Dabis Balázs Silvius)

A szerelem arcai, női 
sorsok, személyes  
történetek határozzák 
meg szeptemberben 
a kulturális progra-
mokat Újbudán.

A B32 Galériában a Zsám-
béki Színházi és Művésze-
ti Bázis produkcióját, Frida 
Kahlo balladáját nézheti meg 
a közönség. A darab jórészt 
Frida Kahlo műveire, va-
lamint Lorca-szövegekre 
épül. Az előadás illeszkedik 
a Bartók Boulevard Eleven 
Ősz fesztiváljához is, hiszen 
az idei vendég Mexikó lesz 
szeptember 14–16. között.

A Szkénében szeptem-
ber 12én látható Háy János 
A lány, aki hozott lélekből 
dolgozott című novellájának 
adaptációja, Mucsi Zoltán 
főszereplésével. A Nézőmű-
vészeti Kft. produkciója egy 
tragikus sorsú nő drámája, aki 
kiszolgáltatott viszonyokban 
él, mígnem problémáival pszi-
chológushoz fordul.

A Hadikban szeptember 
19-én indulnak a programok: 
az első este Csányi Vilmos 
etológus, Bánki György pszi-
chológus és Révai Gábor író 
az Egy este a szerelemről 
és szeretetről című rendez-

vény vendége. Három néző-
pontból beszélgetnek majd 
arról, vajon miért is szeretjük, 
akit szeretünk, miért múlik el 
a szerelem, és miért alakul át 
idővel szeretetté.

A MU színházban a RÉV 
Színházi és Nevelési Társu-
lat és a KB35 Inárcs kopro-
dukciójában az othello című 
előadás látható a hónap végén, 
amely a családon belüli erő-
szak, a manipuláció, az idegen-
gyűlölet okaira kérdez rá. Ér-
zékeny témát dolgoz fel Feuer 
Yvette társulata, a Láthatáron 
Csoport is, amely a B32 Ga-
lériában szeptember 22én, 
a Megmentő című előadásban 
személyes történeteken keresz-
tül kutatja a hovatartozásból 
fakadó társadalmi összefüggé-
seket és konfliktusokat.

A Karinthy Színház egye-
di hangvételű monodrámával 
nyitja az évadot szeptember 
14én. Balázs Andrea fősze-
replésével Roberto Athayde 
Margarida asszonyának rend-
hagyó élettanórájára ülhetnek 
be a színházi különlegességek 
kedvelői. Az interaktív elő
adáson egy rendkívül szeretet-
re éhes, és ahogy a színésznő 
is mondja, „száz százalékig” 
nő történetét ismerhetik meg 
a nézők. (K. G.)

Kedvezmények GKH 
Klubkártyával
Kedvezménykártyát adott ki a Gazdagréti 
Közösségi Ház, amelyet ingyenesen igényel-
hetnek a Gazdagréten, Madárhegyen, 
Hosszúréten, Spanyolréten, Sasadon 
és Pösingermajoron élő felnőttek.

A GKH Klubkártya a közösségi ház által 
szervezett programokra, előadásokra, foglal-
kozásokra, tanfolyamokra biztosít kedvezmé-
nyeket. A sorszámozott plasztikot csak 18. életévü-
ket betöltött természetes személyek kaphatják meg, de a szülők 
gyermekeiket is felvehetik a kedvezményezettek körébe.

A klubkártyát személyesen lehet igényelni a közösségi ház-
ban. A pontmagazin.hu és az ujbuda.hu oldalról már letölthe-
tő az ehhez szükséges nyomtatvány. – Azért is érdemes GKH 
Klubkártyát kérni, mert a kártyabirtokosokat hírlevélben érte-
sítik a programokról és a kedvezményekről. A kártyával erő-
síteni is szeretnék a helyi közösséget, és jutalmazni a GKH 
leghűségesebb vendégeit – mondta el lapunknak Vonsik Vivien, 
a Gazdagréti Közösségi Ház vezetője. 

WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU   1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130. 
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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

INGYENES PROGRAMOK EGÉSZ NAP! KÖZEL 40 SPORTÁG, TÖBB MINT 70 EGYESÜLETI SZAKOSZTÁLY BEMUTATKOZÁSA

2018. Szeptember 08. 
Szombat 10.00 - 18.00

Sport 11 Sport és rendezvény központ 
1112 Budapest Kánai út 2

ÚJ
HELYSZÍN

      Valassz Sportot Ujbudan 2018.
sport.ujbuda.hu

Ingyenes buszjáratok indulnak a helyszínre 10 percenként 
a Kelenföld vasútállomás metró végállomásától.

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK

Valassz sportot 280x210 2018 07.indd   1 2018. 08. 07.   3:21

Balázs Márk Gábor va-
gyok, a legifjabb hajós-
kapitány, 2018. június 
5én születtem a Szent 
Imre Kórházban 3520 
grammal és 51 centimé-
terrel. Apával, anyával 
és Szani nővéremmel 
így lettünk egy szép, 
boldog család!

Kormos Dávid a nevem, 2018. április 17én láttam meg a nap-
világot a Szent Imre Kórházban. Szüleim nagy örömére éjjel 
nagyokat alszom, de nappal igen éber, kíváncsi kisfiú vagyok. 
Most sem érek rá a kamerába nézni, mert sokat kell olvasnom, 
hogy behozzam a cserfes nővérem szókincsét.

Könnyű étel a forró 
nyári napokra

A sertésszűz a sertés 
egyik legfinomabb 
és legsoványabb része. 
Éppen ezért óvatosan 
kell bánni vele 
a konyhában. Filézés 
helyett inkább dara-
boljuk, miután töké-
letesen lehártyáztuk, 
és a hőkezeléssel is 
óvatosan bánjunk. 
A csirkemellhez 
hasonlóan, elég 
neki pár perc, hogy 
elkészüljön.

Számtalan módon elkészít-
hető ez az ínyencség, Parcse-
tich Ernő, a VakVarjú étterem 
séfje ezúttal egy újragondolt 
„tökfőzelékkel” tálalja.
Hozzávalók:
• 125 dkg sertésszűz
• 125 dkg tök
• fél csokor koriander
• 10 dkg vaj
• 0,5 dl tökmagolaj

Tócsnihoz:
• 1 kg burgonya
• 2 db tojás
• 2–3 ek liszt
• olaj a sütéshez

elkészítés:
A sertésszüzet megtisztítjuk 
a hártyáktól, és négy egyen-
lő részre vágjuk. Megsózzuk,  
szorosan folpackba göngyöl-
jük, majd gyöngyöző vízbe 
helyezzük pár percre főni. 
Mikor a hús már kivilágo-
sodott, vegyük ki a vízből, 
szedjük le róla a fóliát, és ke-
vés vajon, forró serpenyőben 
pirítsuk körbe, aztán pihen-
tessük.

A tököket háromszögre 
vágjuk (a leeső részeket fél-
retesszük), sózzuk és megpá-
roljuk, de úgy, hogy maradjon 

roppanós, végül vajon arany-
barnára pirítjuk. A tökből 
a formázás során megmaradt 
darabokat egy kevés vajon 
átfuttatjuk, és hozzáadjuk 
a koriandert, majd turmixol-
juk és szűrőn átpasszírozzuk.

A tócsnihoz a burgonyákat 
meghámozzuk, megmossuk 
és nyersen lereszeljük. A re-
szelt burgonyához hozzáad-
juk a tojásokat, a lisztet, sóz-
zuk és borsozzuk. A masszát 
összekeverjük, és kanállal 
adagolva forró olajba olda-
lanként 55 percig aranybar-
nára sütjük. Papírszalvétára 
szedjük, hogy a felesleges olaj 
lecsepegjen.

Tálaláskor a tányérra he-
lyezzük a pürét, majd rá 
a korongokra szeletelt ser-
tésszüzet, mellé pedig a kis 
háromszögeket és a tócsnikat. 
Ízlés szerint megszórhatjuk 
friss korianderrel.

Jó étvágyat kívánunk 
hozzá!

vendéglő

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

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

Magyar konyha 
élményekkel 
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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

APRóHIRDETÉS

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 3811307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández  

• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:   
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 815 óráig a 209. irodában.

BArABás riCHárd (Pm) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: 06/70/9474091,  
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu   
dr. BáCs márTon (mszP–dk) önk. képv.   
Egyeztetés: 06/70/9021837, 2053655   
BudAi miklÓs (mszP–dk) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/309489341.   
Csernus lászlÓ (Fidesz) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/5975600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FArkAs kriszTinA (Fidesz) önk. képv.  
Szeptembertől minden hónap utolsó hétfőjén 
17–18.30 óráig.  
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)   
GAjárszki áron (lmP) önk. képv.  
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek! 
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.   
GÖrÖG András (mszP–dk) önk. képv.    
Egyeztetés: 06/30/9662187, mail@gorogandras.hu    
GyorGyeViCs miklÓs (kdnP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP
iroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu   
HAidAr norBerT (Fidesz) önk. képv.  
Időpont előzetes egyeztetés alapján  
telefonon: +3630/5637926 vagy  
e-mailben: haidar.norbert@ujbuda.hu   
HinTsCH GyÖrGy isTVán (mszP–dk)  
önk. képv. Egyeztetés: 06/30/6553015,  
hintsch.gy@gmail.com   
jAnkÓ isTVán (Fidesz) önk. képv.  
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos  
egyeztetés alapján: 06/30/6553033   
junGHAusz rAjmund (Fidesz) önk. képv. 
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/9424624,  
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
keller zsolT (mszP–dk)  
Egyeztetés: 06/70/3396580,  
zsoltkeller1@gmail.com  
kerékGyárTÓ GáBor (Fidesz) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/8172313   
király nÓrA (Fidesz) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 3724620  
www.kiralynora.hu   
ludányi ATTilA (Fidesz) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/4750130, ludanyi.attila@fidesz.hu   
dr. molnár lászlÓ (kdnP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 
16.30–18 óráig, KDNPiroda (Karinthy F. út 9.) 
Bejelentkezés módja: a helyszínen személyes 
megjelenéssel az adott időpontban. Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hó második szerdáján 15–16.30 
óráig. Bejelentkezés módja: személyesen vagy 
telefonon. Újbuda Önkormányzata, Budapest, 
Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika Editnél 
a 3724672es telefonszámon. 
nAGyné AnTAl AnikÓ (Fidesz) önk. képv. 
Email: n.antal.aniko@ujbuda.hu, Telefon:  
+36/70/3837230. Fogadóóra: minden hónap  
első keddjén 17–18 óráig. Bethlen Gábor  
Általános Iskola és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)   
sAss szilárd (Fidesz) önk. képv.  
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése e-mailen 
vagy telefonon lehetséges.  
Email: sass.szilard@ujbuda.hu.  
Telefon: +36/20/6693832   
dr. simiCskÓ isTVán (Fidesz–kdnP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/2000781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.   
szABÓ András (Fidesz) önk. képv.  
Időpontegyeztetés: 06/30/3212408  
szabo.andras@fidesz.hu   
szABÓ GyÖrGy (joBBik) önk. képv.  
Időpontegyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu   
TurBÓk jánosné (Fidesz) önk. képv.  
Időpontegyeztetés: 06/70/9021836.  
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.  
KDNPiroda (Karinthy F. út 9.)  
VéCsei éVA (mszP-dk) önk. képv.  
Egyeztetés: 2053655.
Wendlerné dr. PiriGyi kATAlin 
(Fidesz) önk. képv. Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06/70/9021839.  
Minden hó első keddjén 16–18 óráig.  
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.),  
Weiner Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden 
hónap utolsó péntekén 17–18.30ig.

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. 1966/4 704 Lk2XIL04 44 350 000 Ft + áfa 4 450 000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3. (hétfő) 13 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 06/1/3811309es telefonszámon kapható. 
A KÉSZre vonatkozó rendelet az önkormányzat honlapjáról tölthető le: http://kozigazgatas.ujbuda.hu/node/34853

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üres lAkások  

kÖlTséGelVen TÖrTénő  
bérbeadására

kerekes székkel közlekedő  
mozgáskorlátozottak részére – 2018

Budapest Főváros Xi. kerület Újbuda Önkor-
mányzatának polgármestere (továbbiakban: pol-
gármester) a Budapest Főváros Xi. kerület Újbuda 
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásáról szóló 34/2017.(iX.26.) sz. önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az aláb-
bi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázat célja: Az önkormányzat kerekes székkel 
közlekedő mozgássérültek részére kívánja bérbe 
adni azt a tulajdonában álló alábbi 2 db üres lakás-
ingatlant, mely a rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésnek 
megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.

A pályázatra kiírt lakás címe:
• Budapest, Xi. kerület, Fehérvári út 182–190/A sz. 

fszt. 100. (48 m2, 1+1 fél szoba, amerikai konyha, 
összkomfortos, akadálymentesített lakás)

• Budapest, Xi. kerület, Albertfalva u. 4. fszt. 14. 
(56 m2, 1+2 fél szoba, amerikai konyha, összkomfor-

tos, akadálymentesített lakás)
A pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt 
vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított ha-
tárnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó 
házasságkötése alapján nagykorúvá vált, és a pályá-
zó vagy az együttköltöző közeli hozzátartozója moz-
gáskorlátozott személy.

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2018. AuGuszTus 31. 12 ÓrA

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részle-
tes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában (Budapest, Xi. kerület, 
zsombolyai út 4. alatt, a portán, valamint Budapest, 
Xi. kerület, Bocskai út 39–41. alatt, a recepción) át-
vehető, vagy az önkormányzat internetes oldaláról 
(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palya-
zatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség 
esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mér-
tékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő 
megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételek-
nek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2018. július 3.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GArzonHázi lAkások   
FiATAlok részére TÖrTénő BérBeAdásárA – 2018

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere (továbbiakban: polgármester) a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselőtestülete az önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX.26.) sz. önkormány-
zati rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázatot 
teszi közzé:

A pályázat célja: Az önkormányzat fiatalok részére kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló Budapest XI., Fehér-
vári út 182–190/B szám alatti üres garzonházi lakásingatlanokat, melyek a rendelet 11. § (2) bekezdésének megfele-
lően csak pályázat alapján adhatók bérbe.

A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek: 
• a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos

Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. 
életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, valamint állandó jellegű kereső tevé-
kenységet végző és lakáscélú előtakarékosságot vállaló, a pályázat benyújtási határidejéig 35. életévet be nem töltött, 
vagy a benyújtás évében 35. életévet betöltő házas, illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatal. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 12 óra

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 
39–41. sz. alatt, a recepción) átvehetők, vagy az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotablapalyazatok) letölthetők.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér három-
szorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2018. július 3.
Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester s.k.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 » A XI. KERÜLETI FIDESZ PROgRAMjAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. nyitva tartás szept. 3-ától: hét-
köznap 14–18 óráig, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.
com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Roz-
gonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással 
(időpontfoglalás: 06/70/4545163) várják az érdeklődőket.

 » A XI. KERÜLETI MSZP PROgRAMjAI
mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; nyári ügyelet szept. 3-ig (szerdán-
ként 16 és 18 óra között), majd a megszokottak szerint a Bartók 
Béla út 19. szám alatt hétfőtől péntekig: 10–18, szombaton: 9–13 
óráig (bejárat a mészöly utca felől), tel.: 205-3107.
A Kaptárkő utca 8. alatt nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat: 15–18; 
péntek: 17–19 óra, e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, 
www.facebook.com/mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30. Pszi-
chológiai tanácsadás: minden hónap első keddjén 14.00–17.00 (telefo-
nos egyeztetés: Szőllősi Ágnes, 06/20/9793369).

 » A XI. KERÜLETI KDNP PROgRAMjAI
karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda szeptember 3tól hétköznap 
14–18 óra között várja újra szeretettel az érdeklődőket.

 » A XI. KERÜLETI LMP PROgRAMjAI
Az Újbudai lmP klub minden hónap első péntekén 18–21 óra 
között az F2 klubban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. 
Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problé-
mákról, és ismerje meg a javaslatainkat! Tel.: 06/30/5711922. Web: 
facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: del-
budamaskepp.blog.hu

 » A XI. KERÜLETI jObbIK PROgRAMjAI
Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbe-
szélés 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. Buda-
pest 116. Pf.147., e-mail: budapest2@dkp.hu, gy.nemeth. 
erzsebet@dkp.hu, facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda,  
facebook.com/gynemetherzsebet

 » LAKÁS, INgATLAN
21/72 TULAJDONI hányad eladó 
a Beregszász úton. www.2172sasadon.
blogspot.hu

 » bÉRLEMÉNY
sos 150 ezer forintig albérletet keresek. 
06/70/9494013.
kiAdÓ LAKÁS! XI., Ábel Jenő utcában, 
80 nm, 2 szoba, amerikai konyha, gépesített 
– újszerű állapot. Családi házban, földszint, 
előkertből külön bejárattal. Ingyenes parkolás, 
kocsibeállás előkertbe lehetséges. T.: 
06/20/3127369.
 
 » OKTATÁS

mATek + önbizalomépítés 06/20/5030831.

 » VÍZ, gÁZ, VILLANY, FűTÉS
VillAnyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás 
József mester. ELMŰ által minősített 
és ajánlott vállalkozó! 06/1/2469021, 
06/20/9344664.

 » LAKÁSSZERVIZ
lAkásFelÚjíTás teljes körűen! 06/1/202
2505, 06/30/2513800, Halász Tibor.

 » TV, SZÁMÍTógÉP
számíTÓGéP-jAVíTás, telepítés, 
vírusirtás. Ingyenes kiszállással.  
06/30/8572653.

 » SZOLgÁLTATÁS
duGuláselHáríTás a kerületben: 
06/30/9210948.
lAkATos: zárcsere, kerítés, rács, féltető, 
kapuk gyártása, korlát, ajtóbehúzók. 
06/20/3808988.
kÖlTÖzTeTés, lomtalanítás, áruszállítás. 
06/1/4039357, 06/20/9720347, 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, 
06/70/5500269.
szoBAFesTésT, csempézést, 
kőművesmunkát, kisebb javításokat igényesen, 
azonnalra is vállalok. 06/30/9750053.
kémények bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs, 06/20/2647752.
eskÜVő, aranylakodalom megünneplése 
egyedi szertartással, személyre szabott 
szöveggel. „Úgy, ahogy elképzeltétek, ott, 

ahol megálmodtátok.” Kovács Adrien okl. 
szertartásvezető, e-mail: kadrien7@gmail.
com, tel:. 06/70/4277746.
GrAFikAi, arculat és weboldaltervező cég! 
www.designplusterms.com

 » RÉgISÉg
ArAny, EZÜST, borostyán, drágakő 
és régiség felvásárlása azonnal készpénzben! 
T.: 3504308, 06/70/8844084.  
Cím: XIII., Hollán Ernő u. 4.
PAPír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. Tel.: 2664154, nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 
10–19.
kAsTélyok berendezéséhez vásárolok 
festményeket, antik órát és bútort, 
ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb., 
teljes hagyatékot. 06/20/2800151,  
herendi77@gmail.com

 » gONDOZÁS
erkÖlCsi bizonyítvánnyal megbízható 
korrekt pár főzést, takarítást, ház, 
lakáskarbantartást egyedi igények szerint is 
vállal. T.: 06/30/1717733.

 » ÁLLÁS
BudAPesTi irodánkba keresünk jó 
számítógépes és németnyelv-ismerettel 
rendelkező, személyi ügyekben jártas kollégát. 

Jelentkezés életrajzzal: agenturschindler24@
gmx.at, SCHINDLER 24 órás gondozás.
BejelenTeTT IRODAI állást keres 
ingatlanos és kereskedelmi gyakorlattal jó 
megjelenésű 60 éves nő. 06/1/7046292.
CsomAGolÓ munkatársakat keresünk 
a XXII. kerületi most nyíló élelmiszergyártó 
üzembe. Munkaidő: 08:00–16:30; Bér: 
Bruttó 1203 Ft/óra + cafetéria. Jelentkezni 
a 06/20/4413386on lehet.

 » KöNYVEK
kÖnyVFelVásárlás készpénzért! 
Könyvtáros diplomával, 20 éves szakmai 
tapasztalat, Atticus Antikvárium. 
 06/20/9313773.
kÖnyVekeT antikváriumunk vásárol. 
06/20/4256437.
kÖnyVmolyok új és használt magyar 
nyelvű könyveket vesznek. 06/20/4774118. 
Kérésére ingyenes lomtalanítás, pincétől 
a padlásig.

 » VEgYES
AuTÓFelVásárlás azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/6821390.
kÖrTánC a TIT Stúdióban, a világ népeinek 
gyönyörű zenéivel! Első alkalom 2018. 09. 06. 
16.30–18.00. Jelentkezés: 06/20/5434269.
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Szeptember 9. (vaSárnap) 10.00-20.00
A belépés díjtAlAn!

változatos programok, koncertek!
ugrálóvár • kézműves foglalkozások • szüreti fajátékok  
• arcfestés • közbiztonsági programok • vidámparki játékok

A kedvelt pecsétgyűjtő játék helyszínei izgalmas tanórákhoz igazodnak, a résztvevők bizonyítványt, a szerencsések ajándékcsomagot is kapnak!

A rendezvény védnökei: Dr. SimicSkó iStván kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője
Dr. Hoffmann tamáS, Újbuda polgármestere

Bővebb információ: www.ujbuda.hu

10.00 DuoTrixx bohócműsor 
11.00 Karinthy Színház Szivárvány meSejátéKa

14.00 Opitz BarBara
15.00 Belmondo

16.30 Újbuda kvíz • 17.00 KöszöntőK és díjátadás

18.00 lgT Zenevonat  
szuperkoncert

FESZTIVÁL A BIKÁS PARKBAN

hirdetmény


